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Spångmurs 

Bilden visar fyra olika mönster som kan vävas med 4 vridningar åt vardera hållet 
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Enkla variationer för ett brickvävt band där 

8 brickor i mitten bildar ett V-mönster.  

I exemplet finns två kantbrickor i vardera sidan.  

Byt håll efter olika antal inslag. För varje antal  

vridningar finns 4 möjliga mönster beroende på 

var man börjar räkna. Titta på bandet i stället för 

att räkna inslag! På framsidan finns en bild som 

visar de 4 olika mönster som bildas med 4 

vridningar från vävaren och 4 vridningar mot vävaren. 

2 inslag/vridningar åt vardera 

hållet   

3 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

5 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

6 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

7 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

8 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

9 inslag/vridningar åt vardera 

hållet 

 

Varierande antal vridningar  

4  mot, 2 från, 4 mot, 4 från, 2 

mot, 4 från vävaren 

12 brickor 
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Vrid enstaka brickor en extra gång för att förändra deras positioner 

i förhållande till de andra.  

De två brickorna i mitten har 

vridits ¼ varv extra. 

5 vridningar åt vardera hållet. 

 

Byt plats på brickor. Lyft upp brickor och sätt dem på ett nytt ställe. 

De yttersta mönsterbrickorna 

har flyttats ett steg utåt. 

4 vridningar åt vardera hållet. 

Den ljusa kantbrickorna har 

flyttats till mitten 

5 vridningar åt vardera hållet. 

De två brickorna i mitten har 

bytt plats. De har också vridits 

¼ varv extra så att mönster-

trådarna i de 4 brickorna i mitten står mitt för varandra.  

 

Flippa brickor, d.v.s. skruva runt brickan så att trådarna kommer in 

från andra hållet. Ändra brickan som om du öppnar en dörr. 

De två yttersta mönsterbrickorna har flippats och därefter vridits så att 

mönstertrådarna står mitt för mönstertrådarna i brickan bredvid. 

9 vridningar åt vardera hållet 

 

5 vridningar åt vardera hållet 



Spångmurs mönsterblad–enkla variationer.   www.spangmurs.se 

Mönsterblad för brickvävning från Spångmurs  

Enkla variationer 

 

Detta mönsterblad förutsätter att du har tillgång till 12 färdigträdda 

brickor med ett V format mönster och att du vet hur man väver.  

 

Spångmurs säljer påsar med trädda brickor i olika material som passar. 

Mönstren kan se ut så här. 

 
 

Spångmurs säljer häften som tar upp brickvävning på olika nivåer, 

redskap och garner. Titta in i webshopen. 

 

Gå en kurs hos Spångmurs och lär dig mer. Se alla band och njut av 

den rogivande miljön. Det finns en stor mängd olika tekniker att väva 

med brickor, både enkla och komplicerade. 

 

Gilla Spångmurs på Facebook. 

Läs nyhetsbrevet varje månad. 

 

Läs mer om brickvävning på hemsidan! www.spångmurs.se 

 

Mail: info@spangmurs.se 

Telefon: 070-6629005 

http://www.spångmurs.se/

