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VÄVBÖCKER 

TEXTIL I OLIKA KULTURER / HISTORIK

BALINESE TEXTILES, Hauser-
Schäublin m.fl. 1991, 23x31 cm, 143 
sidor, 124 färgbilder, hårda pärmar. I 
denna vackert illustrerade bok berättar 
tre experter om historik och produktion
av textilier på Bali, deras religiösa och 
sociala funktion, betydelsen av färg, 
mönster och vävning .  7103    390.-

THAI TEXTILES, Conway. 1992, 
22x28 cm, 192 sidor, 105 färg- och 55 
sv/v ill. Det thailändska folkets historia 
och kultur. Textiliernas roll i religion 
och samhällsliv. Produktion av silke 
och bomull. Vävstolar och vävtekniker.
Dräkt, hemtextil, ceremoniell textil. 
7110    315.-

 

(THE) MAKERS HAND, Colling-
wood. 1987, 160 sidor. Teknikanalys 
av 93 föremål gjorda av textila 
material, fibrer, järntråd, blad m.m. från
olika kulturer i hela världen. 
7125    425:-

BOOK OF  LOOMS: A History of 
the Handloom from Ancient Times to
the Present, Broudy, nytryck, 176 
sidor, rikt ill.  
7803    350.-

Nu 40% rabatt
på alla dessa

böcker 



BINDNINGSLÄRA

COMPLETE BOOK OF DRAFTING FOR HANDWEAVERS, van der 
Hoogt. 136 sidor, många illustrationer, 21x28 cm, spiralrygg. Mycket pedagogisk
och tydlig bindningslära: grundbindningar, partimönster, överföra partisolvning 
till långsolvning. De flesta kapitlen följs av lektioner med övningar (med facit). 
Genombrutna vävar, dräll, förenklad dräll, dubbelvävar, piqué, lampas. Ett 
mycket tydligt bildmaterial (t.ex. inredningar där bindemönstret utgörs av utri-
tade trådar, kompletterad med närbild av själva väven där motsvarande trådar är 
markerade) samt utförlig beskrivning i text. Ord och benämningar förklaras 
grundligt. Boken kan rekommenderas både till den som är relativ nybörjare och 
den som har hållit på länge. 
7201    260.-

(A) HANDBOOK OF WEAVES, 
Oelsner. Nytryck av 1915 års upplaga, 
15x23 cm, 400 sidor, 1875 ill. Bind-
ningslära som omfattar allt från det 
grundläggande till det mycket avance-
rade. Bindemönster till dubbel-, fler-
dubbel-, crepe-, kordbindningar, piké 
m.m. för hand- och maskinvävning. 
Olika metoder att konstruera bindning-
arna beskrivs utförligt. 
7202    199.-

BANDTEKNIKER

BOLIVIAN  TUBULAR  EDGINGS
and  Andean  Crossed-Warp  Techni-
ques,  Cahlander,  22x28 cm, 34 sidor,
färg-  och  svartvita  foton.  Traditionell
dekorativ  kantavslutning  för  textilier
från  Anderna,  fingermanipulerade
tekniker.              7606    120:-

CARD WEAVING, Crockett. 1991, 21x28 cm, 141 sidor, 34 färgbilder och
många s/v. Brickvävningens historia, redskap, material och mönstring. Brick-
vävning i Egypten under antiken, Skandinavien, det medeltida Europa, Asien
och Mellanöstern. Bilder av gamla band. Förberedelse och vävning behandlas
utförligt i text och mycket tydliga teckningar. Nybörjaren rekommenderas att
väva provband för  att  lära  sig tekniken.  Vävning av  mönster,  färgval  och
variationsmöjligheter.  Ytterligare  provband  lär  ut  dubbelsidig  väv  och
dubbelväv. Även vävning av tub, slitsar, öglor, kurvor, vinklar, fransar samt
avslutningar.        7602    300.-



TEKNIK/VÄVSLAG

HANDWOVEN  LACES,  Muller.
1991,  18x23  cm,  152  sidor,  10  färg-
och  85  s/v  foton.  Systematisk
genomgång  av  bindningar  som  ger
genombruten  effekt,  såsom  panama,
droppdräll  på  4-16  skaft,  språngdräll,
stramalj.    7408    265.-

ÖVRIGT

 

HANDS  ON  RIGID  HEDDLE
WEAVING,  Davenport.  1987,  21x28
cm, 120 sidor, ill i färg och sv/v.
 7430    220:-

CROSS STITCH EMBROIDERY, 
2004, 21X26 cm, 79 sidor, 24 mönster,
ovanliga  och  fräscha  japanska  kors-
stygnsbroderier  med  motiv  från  alla
årstider. Nästan som ”målade tavlor”.
JB0283   190:- 

VÄVNOTOR UR TIDNINGEN HANDWOVEN:
21x28 cm, 24 sidor, färgbilder på alla vävar, många olika tekniker i varje häfte.  40:- / st
7605   Nr  5: 29 kökshanddukar, 4-10 skaft    
7608   Nr  8: Trasvävar
7610   Nr 10: Duk, tabletter och löpare i olika tekniker
7611   Nr 11: Linnevävar för bordet
7612   Nr 12: 16 plädar för män/kvinnor/baby, 2-10 sk    
7615   Nr 15: Sensational scarves
7616   Nr 16: 13 vävar för köket, 4-10 skaft
7617   Nr 17: Jackor och andra överdelar

VYKORT faksimil, 11x14 cm, dubbla, med kuvert.
6 olika vävnotor av Mary Atwater 1922 - 1936             7900    39.- / 6 st
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