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Planering

09.00-10.00 Introduktion och presentation
Definition av vad ett textilt material är
Definition av olika textila konstruktioner,
främst trikå, väv och non-woven

10.00-10.20 Paus
10.20-11.00 Översikt av textila material och egenskaper

Exempel på användningsområden
Exempel med materialprover visas

11.00-11.05 Kort paus
11.05-12.00 Översikt av textila konstruktioner, tyger och vad bindningar, 

täthet och material gör för produktens kvalitet
Exempel med tygprover visas

12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-14.00 Inspirations föreläsning om Moderna textila produkter och 

exempel på prover visas

14.00-14.30 Genomgång av uppgift till workshop som utförs i 4 grupper
Uppgiften är att ge förslag på en tygkonstruktion till en 
möbel eller inredning med någon särskild funktion 

14.30-14.50 Paus och uppstart av gruppuppgiften

14.15-16.00 Workshop

16.00-16.40 Muntlig genomgång på 10 minuter/grupp och kommentarer 
eller frågor

16.40-16.45 Sammanfattning och avslut
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Trikå

Väv

Non-
woven

Trikå, töjbar med maskor

Väfttrikå, 1 trådsystem flat- eller 
rundstickning 

Varptrikå, 1 eller 2 trådsystem
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Väv - stum 
2 trådsystem –
varp och väft, vinkelrät 
mot varandra

Non-woven, stum och risk 
för att brista tillverkas av 
löst fibermaterial, innehåller 
inga trådar
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Vad är textil?

”Ett material uppbyggt av 
fibrer”

Vad är textilfibrer?

�långsmala böjliga element med en 
liten diameter (mindre än 0,1 mm) 

och en längd minst 100 gånger 
diametern�

Naturfibrer

Bomull
Ull
Silke
Lin
Hampa
Jute
Bambu

Konstfibrer

Syntet
Polyester
Polyamid
Akryl
Cellulosa (regenat)
Viskos
Modal
Oorganiska
Metall
Glas
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Silke                    Polyamid (Nylon)
Bomull                 Polyester
Ull                        Akryl

Fiberstrukturer Konstfiberstrukturer

Illustration ur Fabric references Mary Humohries Illustration ur Fashion Designer’s Textile Directory
Thames & Hudson
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Garntyper

• Stapelgarn – korta fibrer, natur eller 
avskurna konstfibrer

•Monofilament – en heldragen fiber

•Multifilament – flera heldragna fibrer

Snodd
Snodd – Z eller S
Spinnsnodd – fibrer till garn
Tvinnsnodd – flera garn 

Enkelgarn – ett garn av spunna fibrer
Slättvinning – ökad styrka och grovlek
Effekttvinning – struktur/färgeffekt
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Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Bomull Hög
Medel,

Högre styrka 
i vått 

tillstånd

Mycket hög Låg,
skrynklar

Krävande att 
odla

Ull Låg Mycket hög Hög Hög
Skrynklar inte

Isolerande,
Flamsäker,
Vatten- och 

smutsavstötande

Lin Hög Hög Mycket hög Mycket låg, 
skrynklar 

Stel och 
oelastisk.

komposterbar

Silke Medel Hög Medel Medel,
Skrynklar något

Hög glans,
Naturligt 
filament

Hampa 
jute

Hög/
Mycket hög

Hög Mycket hög Låg,
skrynklar

Effektiva att odla
Jute: låg 

ljustålighet,
komposterbara

Sammanfattning Naturfibrer

	

	

Bomull

Världens vanligaste textila material
Producenter:  
Kina, Indien, USA, Pakistan och 

Brasilien 
!

Fakta    
Bomull växer vilt som träd eller buskar i tropiska klimat och odlas i subtropiska eller 
temperade klimat. Fibern utgörs av de fröhår som bildas då växtens blomma vissnar 
och de kan förädlas till garn. Bomullsfibern är relativt platt, vriden till sin form och 
har några längsgående spår i strukturen. 
 
Fiberlängd 

 

Normalt 25-35 mm, högklassig över 40 mm och den finaste (Egyptisk bomull) och 
”Sea Island” fibern upp till 60 mm odlas i Västindien. 
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• Tre sorters bomull:
• Ostindisk (17-22 mm), 
• Amerikansk (23-27 mm) 
• Egyptisk (28-35 mm) 

• Ju längre och tunnare fibrer desto starkare, glansigare och 
smidigare garn och tyg. 
• Korta fibrer, linters – kupro eller lösbomull/pads
• Ekologisk, organisk bomull är odlad utan konstgödsel och kemisk 

besprutning 
• Högklassig bomull: Egyptisk bomull, Pima cotton och Sea Island, 

Bomull

Ull

Isolerande material
	

Fakta    
Ullfibern är krusig och täckt av epidermisfjäll. På grund av sin tredimensionella struktur kan 
den innesluta luft och få mycket bra värmande egenskaper. Epidermisfjällen kan också ge 
upphov till fibervandring vilket gör att materialet kan ha en benägenhet att filta sig och även 
krympa kraftigt. 
 
Fiberlängd  
Normalt från 50 mm för finfibrig ull och upp till 300 mm för grövre ull 
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• Finleken på ullfibrer mäts i mikrometer, 10-6 meter eller en 
1000-dels millimeter.

Fibern klassificeras efter finlek - 25 mikrometer delar: 
grövre fibrer till kraftiga yttertyger och 
inredningstyger
finare fibrer används till kläder

• Finare ull är mjukare men ger större risk för noppbildning

Ull

Lin

Klassiskt material

Odlas:
Norden, de baltiska länderna, Ryssland, 

Polen, Storbritannien, Frankrike, 
Belgien, Kina

Fakta    
En jordbruksväxt som kan användas till att utvinna linolja eller förädlas till textilfibrer 
som kan spinnas till garn. 
Linfibrerna är långa och utvinns ur stjälken där de ligger sammanfogade av 
växtlimmet pekin.  
 
Fiberlängd  
15 – 50 mm 
 
 

!
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Lin Spånadslin för textilfiberproduktion och 
Oljelin för oljeutvinning

För att få fram fibern:
• Rötning – stjälken får ruttna för att underlätta när veden 

kan tas bort från fibern och därefter torkas den
• Bråkning – ved och annat på fibern krossas en bråka
• Skäktning – fibern rensas med skäktkniv
• Häckling – fibrerna dras genom en uppsättning nålar så 

att för korta fibrer rensas ut   

Silke

Klassiskt material
Odlas:
Kina

Fakta    
Mullbärssilke odlas i Mullbärsträd och kokongerna ger fina silkesfibrer som kan hasplas 
av flera trådar samtidigt efter kokning och sedan spinnas till garn. 
Av silkestrådarna kan man tillverka sidentyg som är tunt och glansigt och främst 
används till modetyger. 
 
Fiberlängd 

 

Filament, Mullbärssilke upp till 4 km, vildsilke 300-900 m. 
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Silke

	

Mullbärssilke och vild Tussahsike

Larven spinner in sig i kokong

Kokongerna kokas av från sericinet och fibrerna 
hasplas upp

Schappesilke, långa fibrer som inte kan hasplas 
av kokongen

Bourettesilke, kort avfall som spinns till ojämnt 
nopprigt garn

Hampa
Rep, snören, tekniska textiler, mode och inredning, 
Fiberlängd 15-50 mm 

	

Jute
Rep, snören, tekniska textiler, mattvarp 
Fiberlängd 2-4 mm 
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Övriga naturfibrer

Tagel – hår från hästman 
och svans till stoppning

Kapok – tropisk träd med 
frukter fyllda med fibrer

Bambu – snabbväxande 
grov fiber till bl a mattor

Kenaf - hibiskusväxt som 
ger korta fibrer av jutetyp

	

	

Övriga naturfibrer
Nässla – brännässla långa 
linliknande fibrer 

Rami (kinagräs) – nässla 
utan brännhår som ger 
linliknande fibrer till 
inredningstyger

Sisal – grova bladfibrer till 
snöre och rep

Manilla/Abaca - bananväxt 
med kraftiga fibrer som 
sisal

Kokos – kraftiga stela fibrer 
till bl a dörrmattor
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Styrka Fukt-

absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Polyamid
(Nylon)

Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Låg Låg Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia 

silke”

Oljebaserad

Polyester
Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Mycket låg Låg Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia 

bomull”

Oljebaserad

Akryl
Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Mycket låg Medel Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia ull”

Oljebaserad

Trikå: noppor 

och statisk el

Elastan
(Lycra)

Mycket hög, 

extremt hög 

elasticitet

Mycket låg Låg _ Oljebaserad

Åldras av värme 

ljus- och 

kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
syntet

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Viskos
Normal Mycket hög Medel Låg Gran

Bambu-
viskos

Normal Mycket hög Medel Låg Bambu
Naturligt 

antibakteriell, 
Kun

Modal  
Normal Mycket hög Medel Låg Bok

Kupro
Normal Mycket hög Medel Låg Bomull 

även
återvunnen 

cellulosa

Lyocell
(tencell)

Normal Mycket hög Medel Låg Planterad tropisk 
skog, eucalyptus
Tencell: mindre 
el, vatten och 

återvinningsbara 
kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
cellulosa
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Polyamid (Nylon)

Fakta    
Polyamidfibern kallas även nylon, eftersom det var det första varumärket för fibern, 
och är den första syntetiska textilfibern utvecklad under 1930-talet. Målet var att 
utveckla en silkesliknande fiber på konstgjord väg vilket man lyckades med i form av 
nylon.  
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament 
 
 

Aramidfibrer
Kevlar – starkt

Nomex - brandsäkert
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Polyester

2014 tillverkades 90% av syntetfibrerna i 
Asien varav 66% i Kina

Fakta    
På 1940-talet utvecklades terylen i England och dacron i USA som blev föregångare till 
polyestern som revolutionerade marknaden under 1950-talet. Polyester är en 
syntetisk variant av bomullsfibern. 
 
Fiberlängd  
Flexibel stapel eller filament. 
 
 
Fiberblandningar
Bomull/polyester för ökad styrka och mindre skrynkling, eventuellt något lägre pris. 

Trevira CS (Comfort Safety)  
• brandsäker polyester där fosfor tillsätts i spinnlösningen 

och som höjer smälttemperaturen för materialet 
• Trevira CS används oftast till inredningstextilier och 

främst i offentlig miljö
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Akryl

Fakta    
Akryl är en syntetisk variant av ullfibern med handelsnamn som dralon och orlon. 
Modakryl är en variant av akryl med lägre andel akrylnitril, 35-85 % medan akryl har 
85 % eller mer. Modakryl förekommer oftast i fuskpäls, peruker och stoppning och 
kan ha handelsnamn som dynel och verel. 
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
 
 

Viskos

Fakta    
Fibern är också känd under det amerikanska namnet rayon eller det gamla svenska 
namnet cellull och det är cellulosa från gran som oftast används för att framställa 
fibern.  
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
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Bambuviskos
Nedbruten bambu 
Påminner om viskos och får mycket hög 

komfort. 
Bambu är den mest antibakteriella fibern 

med det naturligt ämne Kun som ger den 
antibakteriella egenskapen.  

Hust and Claire, pyjamas i bambuviskos

Modal

Fakta 
Modal tillverkas av cellulosa från bok och ger tyget en mycket behaglig känsla med ett bra fall i tyget. Modal är mer 
bomullslik än viskos till utseendet och känslan.  
 
Fiberlängd 
Flexibel, stapel eller filament 
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Lyocell

Fakta    
Material som tillverkas på ett mer hållbart sätt än viskos och modal. Cellulosan 
kommer oftast från snabbväxande plantager med eucalyptusträd. Tillverkningen sker i 
slutna system där kemikalier för nedbrytningen av träet kan återvinnas. Ett vanligt 
varunamn är tencell.    
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
 
 

Tencell
cellulosafiber som framställs 
med mindre mängd vatten, energi
och återanvändningsbara 
kemikalier 

Största producenten av lyocellfiber
Ö̈sterikiska koncernen Lenzing Group. 

Från 1992 lyocellanläggning i Alabama, 
USA senare i Storbritannien och 
Österrike. 

Tillsammans har de tre anläggningarna
en produktionskapacitet på 150 000 
ton/år. 

Topp från 
EkologiskShopping.se
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Qmilk-Anke Domanske

Producerad av kasein från 
mjölkpulver tillsammans med några 
andra naturliga ingredienser

6 liter mjölk ger tillräckligt med 
fibrer för tyg till en klänning  

Proteinfibrer av mjölk

Oorganiska fibrer
Kolfiber 

Glasfiber

Optisk fiber

Metallfiber
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Mikrofibrer

finfibrig polyester eller 
polyamid (under 1 dtex)

som
ger tyg med behaglig känsla 

trots 100% syntet

Mikrofibertyg i 100% polyester, 
250g/m2

Comfort International, Kina

Nanofibrer

syntetfibrer som har präglats på 
strukturnivå för att materialet ska 
få specifika egenskaper



2020-02-24

22

Konduktiva fibrer

fibermaterial som har förmåga att 
leda elektricitet och värme 

Tygprov 1

Varunamn: Singel-Jersey 
Bindning: Slätstickning
Material: Bomull/Elastan
Varp: -
Väft: 
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Rundstickning

Jersey
lTrikåvara som stickas I 
rundstickmaskin
lEn nålbädd med viss delning
(anstånd mellan nålarna)

lTyget blir som en lång cylinder som
sedan klipps upp för att användas

lSpiralvridning är ett problem som kan
uppstå ett jersey-plagg

Slätstickning – plain fabric (single Jersey)
Textil översikt - trikåteknik  

__________________________________________________________________________ 
 

 21 

 Flatstickmaskiner - Sticksätt 
 

 
Slätstickning – plain fabric (single Jersey) 
 
 

                                       
 
Allmänt: 
 

Slätstickning är en av grundbindningarna i trikå och därmed en av de 
allra vanligaste sticksätten i trikåprodukter av olika slag.  
Slätstickning är en oliksidig bindning med räta maskor på ena sidan 
och aviga maskor på den andra sidan. Det är vanligt att bindningen i 
dagligt tal bara kallas för Single jersey vilket kommer från att det 
endast krävs en nålbädd – "single" för att producera slätstickning. 
 

  
Töjbarhet: 
 

Töjbarhet: Låg töjbarhet i sidled. Garnet går kortaste väg från nål till 
nål i samma nålbädd vilket gör det svårt att töja ut varan. 
 

  
Elasticitet: Bra elasticitet. Det som går att töja ut går tillbaka bra.  

 
Risk för att den slätstickade varan rullar sig i kanterna vilket kan ge 
problem i efterkommande processer som t ex tillskärning. För att 
förhindra detta bör varan pressas eller ångas, alternativt kan 
kanterna klistras för att förhindra rullning. 
Risk för spiralvridning! För alla trikåvaror tillverkade på 
rundstickmaskiner där man använt en nålbädd finns risk för 
spiralvridning, spirality. Detta gäller definitivt bindningen slätstickning 
där det är vanligt att plagg vrider sig efter tvätt. Se separat avsnitt 
om spiralvridning (kapitel 9). 
 

  
Maskintyper: 
 

Slätstickning är mycket vanlig i T-shirt´s som tillverkas på enbädds 
rundstickmaskin men är även vanlig på flatstickmaskiner. Kan dock 
produceras på de flesta typer av trikåmaskiner. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Textil översikt trikåteknik – Joel Peterson
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Resår, Rib 1:1,  2:2

Textil översikt trikåteknik – Joel Peterson

	

	

Flatstickat

Fully fashion – formstickade plaggdelar
Integralstickning – formstickade hela plagg 
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Pikévariant över 
4 system - Lacoste

Trikåteknik – Joel Peterson

Piké

Väv 
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Skaftväv och Jacquardväv

Vävs med solven fästa på 2 -16 skaft 
(ev 20)

Mönster: enfärgat, randigt rutigt

Vävs med solven knutna i snören 
fästa i krokar i en jacquardmaskin 
och ger individuell styrning 

Stor mönsterrapport och möjlighet 
till mönster med svängda konturer 
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En vävkvalitet:

1. Garn – material, grovlek, enkelt/tvinnat, effekt
2. Täthet – trådar/cm eller trådar/tum i varp och väft
3. Bindning – struktur, enkla/dubbla lager

Varpriktning

•
• Stadkant
• Skedränder
• Högre täthet
• Starkare garn (grovt garn – väft)
•Många färger (fler än 8)
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Tygprov 2

Varunamn: ”Alltyg” 
Bindning: 2-ska:, tvåska:, tuska:, plainweave
Material: Bomull/polyester
Varp: Gul
Vä:: Grön Alltid liksidig!!!

Grundbindning: Tvåskaft tuskaft plainweave

Varpen går över 1, under 1 väfttråd
Bindningen är alltid liksidigt

Tyget blir slätt, fast och eventuellt 
stelt.
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Poplin
Poplintyg:
Tät bomullsväv i tvåskaft

Vind- och vattentät

Dubbelt så hög täthet i varp som i väft

Chambrey – bomull med blå varp, vit väft

Canvas – bomull med grov varp och väft

Tyg i tvåskaft 
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Tygprov 3

Varunamn: Denim  
Bindning: Kypert 3/1 Z
Material: Bomull 100%
Varp: Blå
Väft: vit

Grundbindning: Kypert Twill
Tyg med diagonaler
Slitstarkt

Väftdominerad Liksidig                   Varpdominerad

Z-lutning, 45�

S-lutning, 45�
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Denim – bomull med blå varp, vit väft 

Flanell – liksidig i bomull eller ull
med ruggad yta

Tweed –ull, kardgarn

Tyg i kypert:
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Kypert
När använder man Z-lutning och när använder man S-lutning?

Finns det någon kvalitetsskillnad? 

Kypert –traditionellt sett

Z-lutning
Ullindustrin

kraftigare tyger

S-lutning
Bomullsindustrin 

lättare tyger
Z eller S ger ingen kvalitetsskillnad
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Tygprov 4

Varunamn: Satin Satäng Sateen
Bindning: Satin 4/1 
Material: Ull, kamgarn
Varp: Blank
Väft: Matt

Satin
Starkt väftdominerad
eller
starkt varpdominerad 

Slät, glansig, yta
Vävs tät och  blir förhållandevis dyr

Linneduk Klässbols
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Grundbindningar, väv

Tvåskaft

Rapport 2x2 trådar

Alltid liksidig

Fast, slät, eventuellt stel

Förekommer i allt från 
foder till mattor

Kypert
Rapport 3x3 eller högre

Liksidig, varpdominerad

eller väftdominerad

Diagonaler i Z eller S

Slitstark gärna 
varpdominerad

Denim, workwear, möbeltyg

Satin
Rapport 5x5 eller högre

Starkt varp- eller 
väftdominerad

Slät yta, kräver hög täthet 

och blir förhållandevis 

dyrt

Klänningar, lakan, dukar, 

möbeltyg

Tygprov 5

Varunamn: Möbeltyg
Bindning: Panama 2/2
Material: Bomull 100%
Varp: Mörk
Väft: Ljus
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Tvåskaft variant
Panama, Hopsack –
�större variant av 
tvåskaft�. Används i  
möbeltyg och 
skjortkvaliteten Oxford.  

Panama
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Tweed

• Kraftigt ulltyg
• kypert, och även fiskben, 

korskypert, drapp

HarrisTweed

Kypertvariant – Fiskben Herringbone

Yllefiltar från Klippan
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Norell
Julia med tyg i fiskben
Polyester 44%, Viskos 38%
Polyester 18%

Kypertvarianter i sicksack vs fiskben
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Spetskypert:
Gåsöga

Kräpp

Vildkräpp

Hårdsnott garn
Oregelbunden bindning
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Tygprov 6

Varunamn: Kavajtyg 
Bindning:
Material:
Varp:
Väft:

Hundtand

• Hundtand, �större mönster� i 
två färger

Matta från Skruv
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Materials tålighet vid tvått och torkning

Material Gradtal Praktisk 
gradtal

Värmetålighet

Bomull 95/60 60 ***
Ull 40/30 30 **
Lin 60 60 ***
Silke 40 40/30 **
Viskos/Modal/Kupro/Lyocell 60 40 ***/**
Acetat 40 40 *
Polyester/Polyamid 60 60/40 **/*
Akryl 40 40 *

Källa Textil materiallära, Börje Reis

Martindale
Metod att testa och mäta nötning
En rund tygklädd testkropp roterar på ett uppspänt testtyg tills två 
trådar brister på provtyget

15 000 – 30 000 varv, Inredningstyger för hemmabruk
30 000 - 50 000 varv, Inredningstyger för offentlig miljö 
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Kvadratmetervikt, g/m2

Vikt av 1m2 tyg
Mät och väg eller beräkna med formel 

Oz, Ounce/yard2

Ounce är 28,4 gram Yard 0,914 meter
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Bogesunds väveri
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Moderna tex+ler

Terese Alstin och Anna Haupt
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Ytter- och innertyg 
med ett mellan-
liggande membran

Membranet är gjort av 
expanderad 
polytetrafluoretylen
(teflon)
som har mikroskopiskt 
små porer och släpper 
ut värme och ånga 
från insidan men 
hindrar vattendroppar 
från utsidan
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Jonas Ihreborg
Soffa i tyget Rami, 
LS Svensson

Pepita i Ull 76%, 14% Jute från åter-
vunna kaffesäckar, 10% Polyester 

Nettle  Ull 75%, Nässla 25%

Ull 60%, Hampa 40%
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Abinitio - ljudabsorbent

Spacer fabric
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TON

Dubbeltrikå i sits och enkel i rygg

Waka is designed by David Trubridge.
He has created an inviting, open
piece of seating furniture. 
It is a place for meetings or rest 
where we can let our minds drift away
for a moment.
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Polyuretan baserat på CO2, Recticel.se



2020-02-24

49

Lampor klädda i Non-woven, SFF2019
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Droplet
Malin Bobeck
Textildesign/
Textilhögskolan

3D printad tyg
3D Printed Textiles of 
Bradley Rothenberg
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Smart Textiles Salon organized by the Textile department 
of the University of Ghent

Soft/Mesh, by Olga Sjöroos and Jussi 
Mikkonen, from Aalto University

Björn Florman, Materialbiblioteket

För hållbara produkter är smältpunkt nyckeln:
”Plast  200� är bättre än aluminium 600� som är bättre än stål 1600� ”

Additiv tillverkning är bättre än subtrativ:
”Gjuta är bättre än att svarva, sticka är bättre än att väva” 

Nya material? Nej!
Varianter på kända

Växande material
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Wargön innovation

Textila, företag sprunget ur Landstingsägda tvätterier 

Sopor Råvara
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Miljömärkning

Bra miljöval, Naturskyddsföreningen
Bra miljöval second hand
Bra miljöval re-desig

Svanen, hjälper konsumenter välja de ur miljösynpunkt 
bästa produkterna på marknaden

Global Organic Textile Standard En internationell 
miljömärkning för kläder och textil (sociala och 
miljömässiga krav)

Oeko-Tex®-certifiering Standard 1000, Swerea IVF
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Annan märkning

Oberoende certifiering med uttalat mål att motverka 
fattigdom och stärka människors inflytande och 
handlingskraft – med syfte att skapa förändring och 
utveckling.

REACH, generellt Kemikalieinspektion eller textilt Swerea IVF 
textilt, EU-lagstiftning 2007 om begränsning och godkännande 
av kemikalier 

Natur- och cellulosabaserade fibrer
odling kräver stor resurser, 

svåra a9 återvinna 
Synte<ibrer
o=ast baserade på olja, o=ast 

återvinningsbara
Återvinning
kräver stora mängder va9en 

och energi, ger 2:a klassens 
fibrer 

Transport
Belastande, behandling mot 

angrepp och mögel

Spill och sopor
Det största och mest akuta 
problem
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För ökad hållbarhet:
tror jag på att konsumera färre produkter av

• God design
• Hög kvalitet
• Längre livslängd
• Nya material – ny teknik

gärna närproducerade och 
återvunna eller återvinningsbara 

Som konsument, tänk

• Miljömärkt
• Känd leverantör 
• Transparant 

information
• Närproducerat
• ”Rena” material 

Textila kontaktytor

TEKO Sveriges textil och modeföretag – www.teko.se
Swedish Fashion Council – www.swedishfashioncouncil.se
Textilhögskolan – www.hb.ths.se, 
Smart Textiles - www.smarttextiles.se
SWEREA – www.swerea.se
Materialbiblioteket – www.materialbiblioteket.se
Textile Support – www.textilesupport.se


