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Uppsättning av ett band
Det finns ett antal olika pedagogiska modeller att förklara hur man trär ett brickband. 
Brickor kan delas in i S-brickor och Z-brickor, alternativt kan man säga att brickorna är 
trädda bakifrån eller framifrån eller från höger eller vänster, resultatet blir precis det 
samma, det är bara olika sätt att förklara samma sak. Alltihop betyder bara att det finns 
två sätt att trä, resultatet blir olika om man blandar sorterna jämfört om man håller dem 
åtskilda. Lättast att komma igång med är att märka brickorna som S- och Z-brickor samt 
att märka upp hålen med bokstäver

Märk brickorna
Märk brickorna som bilderna visar, hälften av varje sort. Använd röd penna för S och blå
för Z så känner man snabbt igen dem. Du måste inte märka brickorna men det underlättar 
så länge man är nybörjare. Alla trådar träs igenom brickorna bakifrån, d.v.s. tråden sticks
in genom hålet från den omärkta sidan. Alla läggs i samma hög så att bokstäverna
stämmer.

I en S-bricka går trådarna genom brickan precis som
strecket mitt i ett S. När S-brickan vrids mot vävaren
får man en S-snodd i väven.

Trädda S -brickor läggs med texten uppåt .

I en Z-bricka går trådarna genom brickan precis som
strecket mitt i ett Z. När Z-brickan vrids mot vävaren
får man en Z-snodd i väven. 
Trädda Z -brickor läggs med texten nedåt.

A AB B

D DC C

Band med maskeffekt. Brickor 
trädda som SZSZSZSZSZSZSZ

Band med diagonaleffekt. Brickor 
trädda som SSSSSSZZZZZZ.

Märkningen går 
medsols på S-
brickorna och 
motsols på Z-
brickorna.
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Läsa mönster och göra en varpordning
Mönster för hur brickorna träs ritas på rutpapper. För att det ritade mönstret skall stämma 
överens med det vävda bandet betyder en lodrät rutrad två brickor och en vågrät rutrad ett 
inslag. För att skilja Z- och S-brickor ritas  snedstreck på raden under siffrorna. Ett 
mönster för 9 par (18 st) brickor kan se ut så här.

\ = S-bricka
/ = Z-bricka
Man brukar arbeta med brickorna parvis men det går att dela ett par och rita i halva rutor. 

Varje ruta i mönstret motsvarar 2 trådar. Räkna antal trådar av varje färg. 

Varpordning
Första paret brickor 2 S-brickor = 8 röda trådar

Första brickan i paret träs med röd tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar rött
Andra brickan i paret träs med röd tråd i hål A,B,C,D = 4 trådar rött

Andra paret brickor 2 S-brickor = 8 svarta trådar
Första brickan träs med svart tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar svart
Andra brickan i paret träs svart tråd i hål A,B,C,D = 4 trådar svart

Tredje paret brickor 1 S-bricka och 1 Z -bricka = 8 röda trådar
Första brickan träs med röd tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar rött
Andra brickan i paret träs röd tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar rött

Fjärde paret brickor 1 S-bricka och 1 Z -bricka = 6 röda trådar + 2 svarta
Första brickan träs med Röd tråd i hål A,C,D  = 3 trådar rött och svart tråd i hål B = 1 tråd 
svart
Andra brickan träs med röd tråd i hål A,C,D  = 3 trådar rött  och svart tråd i hål B  = 1 tråd 
svart

Femte paret brickor 1 S-bricka och 1 Z -bricka = 2 röda trådar + 6 svarta
Första brickan träs med Svart tråd i hål A,B,C = 3 trådar svart och Röd tråd i hål D = 1 
tråd rött
Andra brickan träs med röd tråd i hål A,B,C  = 3 trådar svart och svart tråd i hål D = 1 
tråd rött

Sjätte paret brickor 1 S-bricka och 1 Z -bricka = 6 röda trådar + 2 svarta
Första brickan träs med röd tråd i hål A,C,D  = 3 trådar rött och svart tråd i hål B = 1 tråd 
svart
Andra brickan träs med röd tråd i hål A,C,D  = 3 trådar rött och svart tråd i hål B = 1 tråd 
svart

En vågrät rutrad betyder hålet med en viss bokstav i samtliga 
brickor, t.ex. alla A. Det motsvarar även ett inslag.

En lodrät rutrad betyder ett par brickor = två brickor = 8 varptrådar = 2 A + 
2 B + 2 C + 2 D.
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Sjunde paret brickor 1 S-bricka och 1 Z -bricka = 8 röda trådar
Första brickan träs med röd tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar rött
Andra brickan träs med röd tråd i hål A,B,C,D i= 4 trådar rött

Åttonde paret brickor 2 Z-brickor = 8 svarta trådar
Första brickan träs med svart tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar svart
Andra brickan träs med svart tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar svart

Nionde paret brickor 2 Z-brickor = 8 röda trådar
Första brickan träs med röd tråd i hål A,B,C,D  = 4 trådar rött

Skriv  varpordning  (lista) över antal trådar av varje färg. Varpordning räknas ut efter det 
uppritade rutmönstret. Det finns två sätt att skriva den:

1 . Noggrann varpordning
Skriv upp och varpa varje färg i precis den ordning den är ritad.
8 röd
8 svart
8 röd 
6 röd 
2 svart
6 svart
2 röd
6 röd
2 svart
8 röd
8 svart
8 rött

2.  Summerad varpordning
Räkna ihop antal rutor av varje färg och multiplicera med 2. Varpa alla trådar i samma färg 
efter varandra 46 rött, 26 svart. Varpar man så måste man tänka lite extra vid trädningen 
så att trådarna inte blir korsade flera gånger fram och tillbaka. 

Räknar man ihop ovanstående eller om man räknar antal rutor och multiplicerar med två 
så får man:

Rött 46
Svart 26
Summa 72

Kontrollräkna: Exemplet ovan har 46 röda trådar och 26 svarta tillsammans blir det 72 
trådar. Bandet har 18 brickor med 4 trådar i varje vilket också blir 72.
___________________________________________________________________

Fäst bandet vid skärpet med en knut . Knyt skärpet runt midjan. Knyt fast den 
färdigvävda biten av bandet runt skärpet med en snara, som en förenklad slipsknut. Se 
bilden, bandet är det svarta, skärpet det gråa. Flytta fram genom att lossa lite på knuten 
och dra i den löst hängande änden. Flytta fram ofta!
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En beskrivning hur man sätter upp ett mycket litet och enkelt 
band som ett första försök.

1 Klipp till 6 fyrkantiga pappbitar 8 x 8 cm, använd kartong från 
någon förpackning t.ex. mjölk eller potatismos. Gör hål i hörnen med 
hålslag eller håltång.

2 Det behövs ett tygskärp eller snöre lagom långt att knyta om midjan 
samt ett 20 cm långt snöre. Knyt ihop det korta snöret till en ögla.
Resten av redskapen hoppar vi över.

3 Leta reda på restgarner. Tjockt virkgarn av bomull blir bra. Välj tre 
färger. Det behövs 20 meter av en färg och 2 meter vardera av  två 
färger. Dessutom behövs inslag, ca 10 meter i 20 meters färgen.

Så här kommer bandet att se ut fast med de färger du valt.

4 Märk 3 brickor som S och 3 brickor som Z.

5 Så här ser mönstret ut till bandet vi sätter upp. Varpningen kan göras mycket förenklad 
när det är så få och korta trådar. Varje tråd skall vara 1 meter lång. Klipp till trådarna och 
lägg dem bredvid varandra på ett bord.

Klipp 20 trådar av en färg och 2 trådar vardera av två andra.

6 Knyt ihop alla trådar i ena änden. Trä sedan brickorna.

Första paret:  Ta en S-bricka, trä in tråden från den omärkta sidan. Trä en lila tråd i varje hål. Lägg brickan på 
bordet med texten uppåt. Ta en Z-bricka, trä från den omärkta sidan, en lila tråd i varje hål. Lägg brickan ovanpå 
den första men med texten nedåt.
Andra paret:  Ta en S-bricka, trä en blå tråd i hål A, en lila i hål B, en vit i C och en lila i D. Lägg brickan på 
bordet ovanpå de andra med texten uppåt. Ta en Z-bricka, trä på samma sätt men lägg brickan ovanpå de andra 
men med texten nedåt så att bokstäverna stämmer.
Tredje paret:  Träs lika som första paret.

7 Sätt fast snörhanken i knuten.
Sätt fast snörhanken i en fönsterhake.
Spänn ut varpen och för brickorna till knuten och tillbaka igen.
Sträck alla trådar och knyt ihop alla i en knut. Dra åt hårt.
Stick in skärpet i öppningen vid brickorna och knyt skärpet om midjan.

8 Ta en bit mattrasa som inslag i de fyra första inslagen, byt sedan till det lila garnet. Gör ett litet nystan av lila 
garn. Tryck till inslaget med fingret.

Väv tills det blir svårt att nå. Dra då loss bandet från skärpet och knyt fast skärpet om midjan, knyt bandet i 
skärpet enligt bilden ovan. 

9 Väv tills varpen tar slut. 
Klipp av varpen och fäst inslagstråden med en nål något inslag upp i bandet.

KLART !


