
 

 

Modul 4 
Sateng og dreiel   
 

 
INNHALD 

- Grunnleggjande vevteori: 
o Sateng og dreiel 

- Tradisjonstekstilar 
- Materiallære 
- Bruke teorien i praktisk veving 
- Lage oppskrifter 
- Digitalt verktøy 
- Ferdigstille, etterbehandle og presentere 
- Farganes innverknad på teknikk 

  
OMFANG 
Deltakarane vil i løpet av denne modulen få høve til å veva med fleire skaft, eksperimentere  
med uttradisjonelle materiale og komponere eigne tekstilar. Når det gjeld fargelære så vil ein 
arbeide med fargepar og kontrastar.  
 

 
KOMPETANSEMÅL 
Deltakarane skal etter gjennomført kurs få kunnskap om sjølvstendig arbeid med veving ved å: 

o Komponere eigne tekstilar 
o Bruke digitalt verktøy for å kvalitetssikre oppskrifter og bindingar 
o Framstille omsettelege tekstilar 

 

MATERIALAR 
Varierte garnkvalitetar som ull, lin , stry, bomull og cottolinkvalitetar.  
På denne modulen må du ha med eigen PC. Som ein del av opplæringa brukar ein på denne  
modulen vevprogrammet WeavePoint.  
 
DELTAKARANE TEK MED 

- Perm 
- Skisseblokk 
- Skrivepapir  
- Rutepapir 5 mm 
- Plastlommer 
- Blyantar 
- Dekkfarger 
- PC  

 
Vi tek atterhald om mindre endringar i modulen 
 
40 timar 
 
 
 
 



 

 
 
Timeplan:  
Oppstart kvar dag kl 9:00,  
Frokost kl. 08.00 – 09.00. Lunsj (onsdag,torsdag) kl 11:30 – 12:30, (fredag- søndag) kl. 12.00 – 13.00 
middag kl. 18:00 
 
Onsdag  
Kl. 9:00   

 Gjennomgang av plan og program for modulen,  

 Grunnleggjande vevteori: Sateng og dreiel 

 planlegging av kva for renningar som skal settast opp,  

 fordeling av vevstolar, inndeling i grupper. 
 
Kl. 12:30   

 felles info, Praktisk arbeid på vevsalen fram til middag. 
 
Torsdag  
Kl. 9:00 

 Bruke teorien i praktisk veving 

 Lage oppskrifter 

 Digitalt verktøy 
 
Kl. 12:30   

 felles info, Praktisk arbeid på vevsalen fram til middag. 
 
Fredag  
Kl. 9:00  

 farganes innverknad og fordjupning fram til middag. 
 
Laurdag  
Kl. 9:00  

 Tradisjonstekstilar 

 Ferdigstille, etterbehandle og presentere 
 
Kl. 12:30   

 felles info, Praktisk arbeid på vevsalen fram til middag. 
 
Sundag  
Kl. 9:00 
 Veve ned renningar, ferdigstille oppskrifter og prøvelappar, rydde gjere opp. 
 
Med atterhald om endringar i timeplanen 


