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register till vävmagasinet 2004 – 2005

Vävbeskrivning till plisserad sjal 
i ylle 1/04.

Andreas Möller – handvävare i 
Hamburg 1/04.

Vävbeskrivning till glesripsmatta 
i jute 2/04.

innehåll vävmagasinet 1/04 innehåll vävmagasinet 2/04

artiklar

6 ingegerd möller – vävar på waldemarsudde

10 andreas möller – handvävare i hamburg

14 plisserade vävar – mari sjögren i dalarna

24 solkustens spinnverkstad

26 vävdagarna i glimåkra 20-årsjubileum

27 vinnarna i ”nu väver vi kypert”

34 trudy berscheid– mohairplädar för moderna hem

43 tranås skinnberederi

46 helena bengtsson arbetar i lammskinn

vävbeskrivningar

16 kuddar med effektfulla veck

18 plisserad sjal i ylle

20 veckad sjal i ull och bomull

22 lätt filt i tunn ull 

28 vinnarmattan i tuskaft på kypertbotten

30 matta i rosengång och kypert

32 handdukar i svart towgarn

36 lyxig pläd i mohair

38 randiga och rutiga yllehalsdukar i samma väv

40 plattvävskudde med fårskinn

42 sy en fårskinnskudde

artiklar

6 pasi välimaa, textilkonstnär 

10 karin larsson på sundborn i dalarna

14 berit lindgren väver kopior till sundborn

16 katarina brieditis, textilformgivare

23 ann-sofie svansbo, sinnlighet med gräs och mossa

28 bertil wahlin – en hedersdoktor väver band

44 glindrans vävstuga

vävbeskrivningar

20 bolstervar av katarina brieditis

22 sy en trådknapp

25 ann-sofie svansbos handdukar i lin

32 möbeltyg i fin kvalitet 

33 långrandig linneduk i flera färger

34 glesripsmatta i jute

36 ”slarvmaja” – en färgglad slarvtjällsmatta

38 randiga smala trasmattor av britta johansson

40 solgul rutig trasmatta

42 fint tyg i ull och silke

43 feststickat i silke från karen noe
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innehåll vävmagasinet 3/04 innehåll vävmagasinet 4/04

artiklar

6 jenny hansen, mönster i datorn

10 petra westermark, textilkonstnär

14 kilten – skottlands stolthet

18 morjärvs ullspinneri

35 leksands hemslöjd 100 år

40 ture törnemos vävda bilder

42 convergence 2004 i denver

vävbeskrivningar

20 färgglad pläd i omkastad kypert

22 varm filt i varma färger

24 sisalmatta i tärningsväv

26 jutematta i kypert och panama

28 mjukt tyg med bubblig effekt

30 linnehandduk i våffelväv

32 skimrande sjal i silke

34 granna grytlappar

36 daldräll från leksand

38 randilar i pappersgarn

artiklar

6 maria adlercreutz, textilkonstnär 

10 textilia 25 år

14 raine navin – älskade edna

36 habu – magiska material

38 grebbestad – havsnära textil utbildning

40 niclas hallberg, slöjdar textila redskap

42 carl-johan de geer

vävbeskrivningar

18 piassava för heta grytor

21 generös väv i rundväv

22 vävar till bordet av lingarnsrester

24 gardin i droppdräll 

25 rullgardin i droppdräll

28 ripsmattan ”röd munk”

32 lyxig kudde av slitet linne

33 glittrande hjärtan i dubbelväv

34 smala längder i garn från habu

35 bordstabletten ”glim”
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Crepebindning 1/05
Daldräll 3/04, 1/05 
Damast med dragrustning 2/05 
Droppdräll 4/04, 2/05 
Dräll 1/04, 2/04, 3/05, 4/05
Dubbelväv 4/04, 1/05, 2/05
Färgeffekt 4/05
Glesrips 2/04, 3/05
Gåsögon 3/04, 
Hålkrus 2/05 
Kypert, 1/04, 2/04, 3/05, 4/05
Kypertvariation 1/04, 3/04, 4/04, 1/05, 2/05, 3/05, 4/05
Opphämta 2/05
Panama 4/04, 3/05

Plattväv 1/04, 1/05
Rosengång 1/04 
Rundväv 4/04
Rya 1/05 (2 st) 
Skaftväxling 4/05
Slarvtjäll 2/04, 4/05
Taguete 1/05
Tuskaft 1/04, 2/04, 3/04, 4/04, 1/05, 3/05, 4/05
Tärningsväv 3/04
Varprips 4/04, 4/04, 3/05, 4/05
Våffelväv 3/04, 3/05
Stickbeskrivning 2/04, 1/05, 2/05
Sömnadsbeskrivning 1/04, 2/04, 3/05
Broderi 2/04

Maria Adlercreutz 4/04.Vävbeskrivning till dubbel-
väv med hjärtan 4/04.

Jenny Hansen, bildvävar Vävbeskrivning till linne- 
handduk i våffelväv 3/04.
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innehåll vävmagasinet 1/05 innehåll vävmagasinet 2/05

artiklar

6 annika ekdahl – monumentala vävar

10 pärlor och styg, eva-lotta hansson brodös

14 silkestrådar – en resa till kina

35 gisela denvard stickar pulsvärmare

38 sytze roos väver i datastyrd vävstol

40 sonja berlin, brickväver med glas

42 ulla mörck, sagans värld i tunna trådar

vävbeskrivningar

18 sjal med flotteringar på 4 skaft

19 sjal med flotteringar på 8 skaft

20 inplockat gåsöga i vit trasrya

24 trasmatta i diamantkypert

26 mockamatta i ryateknik

28 jutematta i taquéte

festklädd

32 crepetyg i ull och silke

33 väska i daldräll

34 pärlstickade muddar

36 mjuk dubbelväv i restgarner

artiklar

6 anita grede, textilkonstnär 

10 lejo, textilkonstnär som väver graffitti

14 lillevi hultman

16 barbro ersdotter grytnäs, textilformgivare

20 hampa – en kulturväxt i tiden

24 nya hängkläden på skansen

vävbeskrivningar

22 gåsögonmatta i hampa

26 drättar i opphämta

31 fest i droppdräll och hålkrus

32 damastdukar av winnie poulsen 

34 dynor i dubbelväv

36 sommarklädd i lin, vävt och stickat

38 festduk i åttaskaftskypert

40 läckra, långrandiga halsdukar i lin

42 silkessjal med infärgade ränder
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Band 2/04
Duk 2/04, 2/05 (2 st), 3/05 (2 st), 4/05
Dyna 1/05, 2/05
Filt 1/04, 3/04, 4/04
Gardin 4/04 (3 st), 3/05, 4/05
Grytlappar 3/04
Grytunderlägg 4/04
Halsduk 1/04, 3/04, 1/05 (3 st), 2/05 (2 st), 3/05
Handduk 1/04, 2/04, 3/04, 4/05
Kudde 1/04 (2 st),  2/04, 4/04
Lampa 4/05
Löpare 3/04 (2 st), 4/04, 3/05
Matta 1/04, 3/04, 1/05 (2 st),  3/05, 4/05 (4 st)
Möbeltyg 2/04, 4/05
Pläd 1/04, 3/04, 4/05

Ripslöpare 4/05
Ripsmatta 1/04, 4/04, 4/05
Rumsdelare 3/04
Servetter 3/05
Sjal 1/04, 1/04
Sängöverkast 3/05
Tablett 4/04, 3/05
Takduk 2/05
Trasmatta 1/04, 2/04 (3 st) , 3/04
Tyg till kläder 2/04, 3/04, 1/05, 2/05 (2 st)
Väggtextil 1/05
Väska 1/05, 3/05
Stickad topp 2/04 
 pulsvärmare 1/05
 jumper 2/05
 muddar 1/05

Barbro Grytnäs 2/05.Vävbeskrivning till  
opphämtavävar 2/05.

Sytze Roos 1/05.Vävbeskrivning till sjal med 
flotteringar 1/05.
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innehåll vävmagasinet 3/05 innehåll vävmagasinet 4/05

artiklar

6 väv 05 – anna-lena ingemansson, halmvävar

9 väv 05 –  eva nilsson, tagelvävar

12 ulla de larios, mellan två kulturer

14 harriet karlsson, svenska vävrådets stipendiat 2004

16 väv 05 – filleklée

20 väv 05 – trådräknarna i nordals härad

24 väv 05 – vävprojekt från jämtland

40 gunnar anderssons vävskedsfabrik

42 introduktion till ”datorn i vävningen”

vävbeskrivningar

19 väv filleklée

23 amandas duk i skridande och rutig kypert

26 halsdukar av anna sjons

28 halmväv i våffelväv

32 tuskaftsgardin i lin med pärlor och silke

33 dukning i ull och lin

34 panamamatta 

36 drällöpare till jul

38 färgstark väska i glesrips

artiklar

6 ulrika mårtensson, textil, ljus och ljud 

9 barbro lomakka, mattor med texturer i ull

15 sidenvävning i florens

19 pinna nobilis - il bisso, silkessnäckan

20 martin ciszuk, sidenvävare

22 skaftväxling med gisela von weisz

30 väv 05 i karlstad

vävbeskrivningar

12 krux - slarvtjäll i ull av barbro lomakka

14 stiltyg av barbro lomakka

24 trasmatta i skaftväxling

25 uppsättning av skaftväxling 

26 kullerstensmattorna lin och trixi

28 ”vinge”, en vävd lampa

32 ripslöpare ”fina blå”

34 ripsmatta ”klarälven”

36 yllegardin i fint kamgarn

38 julduk i dräll

40 pläd i infärgat ullgarn

40 datorn i vävningen, del i: handduk i färgeffekt

Sidenväveri i Florens 4/05.Vävbeskrivning till handduk 
i färgeffekt 4/05.

Artikel om Filleklée 3/05.Vävbeskrivning till väska i 
glesrips 3/05.

Pärmen i vitt konstläder med text i silver har plats för två år-
gångar, det vill säga åtta tidningar. Den levereras med tv¨valfria 
årgångsdekalre i silver. Beställningskupong sidan 57.

samlingspärm till vävmagasinet

På sidan 57 kan du beställa gamla nummer av Vävmagasinet.
gamla nummer av tidningen
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