
En enkel liten börs utan foder
Detta är en enkel börs i grovt material. Ofta var de medeltida 
börsarna av finare tyger eller broderade. Dragsnoddarna kan 
vara gjorda på olika sätt. Tofsarna var fler och de var ibland 
utsmyckade med pärlor på olika sätt.

Tyg
Välj ett valkat, inte allt för tjockt, tyg som inte repar sig. Klipp till 13 x
40 cm. Vik tygbiten dubbel och tråckla ihop kanterna.

Band
Möbelåtta (ett tvåtrådigt kamgarn 8/2) i två färger.
Varp: 160 cm långa trådar. 8 trådar av en färg, 7 av en annan. Gör en
knut i ena änden av varpen. Förankra den vid en fast punkt.

Trä trådarna i bandgrinden, en färg i hålen (8 tr), andra färgen (7 tr) i
slitsarna. Plocka trådarna från knuten så trasslar inte varpen.

Se till att alla trådar är lika långa och slå en knut. Se till att det räcker
till en tofs. Förläng varpen med en ögla av mattvarp. Fäst i bältet.
Eller använd en bräda som på bilden.

Vävning
Som inslagsgarn är det lämpligt att välja samma färg som på den
yttersta varptråden. Ta en ”lagom” lång tråd och trä den på en synål.
Börja nerifrån på börsens höger sida (för högerhänta)

Höj bandgrinden. Trä nålen genom skälet från höger, stick ner den
genom tyget och tillbaka under varpen till höger sida av varpen. Skifta
skäl genom att sänka bandgrinden och fortsätt på samma sätt att
sy/väva ihop tyglagren. Avståndet från kanten och till där nålen sticks
ner är ca 2 mm = halva bandets bredd. Avståndet mellan stygnen ska
stämma med hur hårt man slår ihop inslagen. Inslagen ska ligga tätt
och inslagsgarnet dras åt relativt hårt. Bandet ska läggas sig runt
kanten. Kolla andra sidan av börsen.

Fortsätt upp till överkanten och övergå till att väva bandet man
hänger börsen i. Väv ett platt band genom att väva fram och tillbaka
eller en rund snodd genom att fortsätta att hela tiden trä in inslaget
från höger. Dra åt inslaget så att enbart varptrådarna syns. Väv 50 cm
band. Sy/väv den andra kanten från överkanten ner till börsens
botten.

Knyt tofsar i hörnen av varpen. En tredje tofs mitt på av den
överblivna varpen.
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Allteftersom man väver måste 
börsen flyttas. Använd en tygbit att
fästa den vid.



Överkant
I ett valkat tyg kan den lämnas som den är. Eller förstärka den med en snodd eller broderi.

Knytsnoddar
Mät av 2, 5 m till varje snodd. Vik garnet dubbelt och sno det (ca 20 varv med spolmaskinen). 
Vik det dubbelt så att det snor ihop sig till en snodd.

Trä snoddarna rakt genom tyget efter mallen nedan. Första snodden ca 2 cm från överkanten. 
Den andra någon mm under den första.

                      

Tips:

Det fungerar med en enkel bandgrind utskuren i papp. Ca 8 x 6 cm.
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