
SKOTTSPOLEN 

Telefon  070 478 43 04      Ring för öppettid!

---------------------------------------------------------------------

VÄVREDSKAP  -  REA

Spännare av trä
21-25 cm (180:-)      100:-
26-32 cm (180:-)      100:-

Skyttlar m.m.
Kastskyttel, björk, 29 cm, spolkammare 12,5 cm (115:-)    60:-
Kastskyttel, björk, 31 cm, spolkammare 12,5 cm (115:-)    60:-
Kastskyttel, björk, 32 cm, spolkammare 14 cm (115:-)    60:-
Rullskyttel, björk, utan botten, rymmer större spole än kastskyttel
 30 cm, spolkammare 12 cm, för ull (135:-)    70:-

Spolpipor, papp, olika längder, 10 st (23:-)    10:-
Spolpipor, plast, med gavlar, bra för lingarn, 10 st (25:- )   10:-

Solv, snören m.m.
Mönstersolv  54 cm (106:- / 100 st)           53:-
Kedjesnöre för bom (8:- /  m)                  4:- / m
Vinkelsprint, 10- eller 25-pack      (45:-/25 st   22:-/10 st)                                       1:- / sprint
Raksprint, 10- eller 25-pack           (41:-/25 st   20:-/10 st)                                       1:- / sprint

Diverse redskap
Bandkniv (76:-)                                    40:-
Bandfäste vid vävning med grind eller brickor                                                         15:-
Bildvävsram, 40x60 cm med spännskruvar (480:-)                                  250:-
Bordsfäste till ram  (120:-)                                     60:-
Bomkäpp, 140 cm (43:-)                                     20:-
Bomsprötssamlare, sätts på vävstolens trampslå (106:- / par)                            70:- / par
Garnpinne                                                                                                                  10:-
Lattor, till vävstol 60 cm (66:-)                                     35:-

till vävstol 90 cm (66:-)                                     35:-
Lunor, plana, 4 skaft (136:- / par)                            70:- / par
Lunor, plana, för 6-8-10 skaft (drälltrissa) (280:- / 364:- / par)    140:- / 180:- / par
Nickepinnar (36:- / par)                            20:- / par
Nystkrona för ull (370:-)                                   200:- 
Ryakavel, 5 cm hög, 30 cm lång (10:-)                                       5:-
Skaftkäpp, 90 cm (34:-)           20:-
Skedhållare (110:- / par)   70:- / par
Spolställ för 2 korsrullar (123:-)            75:-
Tofsbindare (25:-)            15:-  
 
Reservdelar: Nålar, sprintar och byglar till spännare, solvbomssprintar, skruv till nystkrona, 

skedändar, skytteltenar (lös ten 15 och 20 cm, fast ten 23 cm)

Vävskedar  
Rör/10 cm 70 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm
25 (175:-)   90:-
30 (295:-)  150:-
40 (345:-)  170:-
60 (386:-)  190:-

Skälblad, 70 cm  (45:-)   25:-
Finnkäpp             (50:-)   25:- 
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