
VÆV 
EN BOG 

Sådan gør du... side 1/4 
LAV EN VÆV 
Find instruktionsvideoer på bibliotek.kk.dk/vaevenbog 

1. VÆRKTØJ 
Du skal bruge en saks, en blyant, en hobbykniv, en 
lineal, en stoppenål og en (strikke- eller spise-)pind. 1. 

2. 

3. RILLER2. PAP 
Skær to riller på Skær et stykke pap i 
ca. 1 cm i pappetformatet 15 x 18 cm. 
i to diagonalt Vævningens færdige 
modsatte hjørner. mål skal ligge inden 

for denne dimension. 

4. TREND 
Trådene, der går på langs 
ad din væv, hedder trend. 
Vælg gerne en neutral farve. 

5. 5. VIKLE 
Sæt trendtråden fast i pappets ene rille, ca. 20 cm 
inde på tråden. Vikl tråden rundt om pappet med 
3 - 4 mm. mellemrum, indtil tråden når til rillen i det 
diagonalt modsatte hjørne, hvor den fastgøres. 

6. AFSLUT 
Klip tråden over og bind de 
to ender sammen diagonalt 
på bagsiden af din væv. 

3. 

4. 

6. 

http://bibliotek.kk.dk/vaevenbog
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VÆLG EN BOG 
Find instruktionsvideoer på bibliotek.kk.dk/vaevenbog 

INSPIRATION 
Vælg en bog med 
en spændende eller 
smuk forside eller en 
bog, hvis indhold 
eller historie 
inspirerer dig. 

VÆLG FARVER 
GARNFARVER OG 
-STRUKTURER 
Du kan for eksempel 
vælge farver, som er 
på bogens forside, 
eller som, du tænker, 
indgår i bogens 
historie eller indhold. 
Tænk også gerne i 
forskellige strukturer 
på garnet. 

http://bibliotek.kk.dk/vaevenbog
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SÅDAN VÆVER DU 
Find instruktionsvideoer på bibliotek.kk.dk/vaevenbog 

1. KLARGØR VÆV
Sæt din spise- eller
strikkepind i spænd
mellem pap og trend
på din væv, så trådene
løftes. Tråd nålen med
det valgte garn. 2. ISLÆT

Tråden, der går på tværs
af væven, hedder islæt,

3. VÆV MODSAT TILBAGE og den skal føres skifte-
Træk tråden ned til bunden vis over og under trend-
af væven og væv nu i modsat trådene.
retning. Tråden/islætten skal
nu væves modsat end før.
Dvs. hvor islætten før førtes
over trenden, skal den nu
føres under, og omvendt
hvor islætten før førtes
under trenden, skal den
nu føres over trenden.

3. 

4. LÆRREDSVÆVNING
Fortsæt metoden fra pkt. 3. Denne metode
hedder lærredsvævning. Brug nålen til at
skubbe tråden tættere sammen i bunden
af væven løbende.

5. GOBELINVÆVNING
Eksperimenter gerne med forskellige mønstre og
former. Hvis du f.eks. vil lave en skrå linje, væver
du blot i modsat retning omkring midten af væven
eller før du har vævet helt over til modsatte side.

2. 

1. 

4. 

5.

http://bibliotek.kk.dk/vaevenbog
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Baggrunden for VævEnBog-workshoppen

VÆV EN BOG er initieret og udviklet af Dorte Kampp, BIBLIOTEKET 
Rentemestervej, som resulterede i en udstilling med 140 vævede 
fortolkninger af litteraturen.

Vi modtog 140 vævede værker, der alle, hver især, er et lille fantastisk 
visuelt udtryk. Her fortælles historien om de mange personlige 
inspirationer og om kærligheden til bøgerne. 

Projektet er inspireret af konceptet VÆV DIG GLAD udviklet af fem 
studerende fra Tekstilformidleruddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole.

Du kan stadig Væve En Bog 
På www.bibliotek.kk.dk/vaevenbog finder du udførlige instruktioner i, 
hvordan du laver din egen minivæv af genbrugsmaterialer, og kommer i 
gang med at væve.

Samarbejdspartnere
Gina Hedegaard Nielsen på vegne af Laugets Vævekurser og Dansk 
Tekstillaug – væv, tryk og broderi.
Trekanten Bibliotek og Kulturhus, Aalborg
Kultur Cosmos, Viby Sj

Væv En Bog er støttet af  Københavns Kommune
Nordeafondens Lokalpulje og Bispebjerg Bydelspulje. 




