VÄGGBONADEN LAVAR
Design Lankava Oy, Mia Lehtiniemi
Storlek 30,5x56 cm
Bindning Pärlväv
Varp/m 20 g grått (fnr 11), 20 g svart (fnr 12) och 20 g
gult (fnr 08) Java-hampagarn tex 500 (100 % hampa,
1 kg = ca 200 m).
Bredd 32,5 cm
Täthet 4 trådar/cm
Sked 40/1
Trådantal 130
Botteninslag 40 g grått Java-hampagarn och därtill 3
g mörkgrått (fnr 2004) Bockens Nialin tex 80x2 (60 %
bomull, 40 % lin, 250 g = ca 1650 m) till fållarna.
Mönsterinslag 100 g oblekt (fnr 0) Naturalia grovt ullgarn (100 % ull, 200 g = ca 120 m).
Inslagstäthet 4 tr/cm
Tillbehör Stickor nr 5,5 och 12, ett 29 cm långt aluminumrör som har diametern 0,8-10 mm, ett 30,5x30 cm
stort papper, en penna och passare.
Varpordning Reva varpen med tre ändar. Upprepa följande färgordning 43 gånger: 1 tr grå, 1 tr svart och 1 tr
gul. Varpa till slut 1 tr grått = 130 tr.
Vävbeskrivning Förstora upp mönstret till rätt storlek
och rita på ett papper. Varptrådarna solvas enligt varpordningen. Väv först 1,5 cm i tuskaft med grå bomullin,
denna del blir inne i fållen. Fållen blir 2,5 cm bred och
den vävs med Java-hampagarn. Nockorna klipps 45 cm
långa och görs till knippen av 4 trådar enligt följande: 1
grå Java, 1 svart Java, 1 gul Java och 1 Naturalia = 1
knippe. Gör sammanlagt 32 knippen. Knyt nockorna på
båda sidor över 5 varptrådar
(= 3+2 tr) och annars över 4 varptrådar (= 2+2 tr). Fortsätt enligt trampordningen, väv 1 cm av botteninslaget
med två skyttlar och upprepa därefter mönstret med tre inslag (= 2 botteninslag och 1 mönsterinslag). Fäst pappersmallen under vävnaden med hjälp av knappnålar, plocka ullpärlorna på stickorna enligt mallen. Använd stickor
nr 5,5 när du gör mindre pärlor och stickor nr 12 när du gör större pärlor. Väv 2 tr med botteninslag efter varje pärlrad och dra då försiktigt bort den större stickan. På så sätt kan du även slå tätare till de större pärlorna. Väv ytterligare 4 cm med botteninslag enligt mönstret. Väv till slut 3,5 cm i tuskaft med grå Java för fållen och 1.5 cm med
grå bomullin för fållens insida.
Avslutning Knyt fransarna parvis med pärlknutar och korta av fransarna. Vik in och sy fast fållarna bakom arbetet.
Såga av röret till en längd som motsvarar bonadens bredd och trä i röret i övre fållen. Trä en passande upphängningstråd genom röret. Häng upp väggbonaden och jämna till fransarna.
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