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Av Randi Stoltz, 21.10.2016 

 

Brikkevevfunn fra vikingtiden er sparsomme. Oseberggravens tekstiler holder svært høyt 

nivå, så dette båndet er ikke hverdagskost, og har aldri vært ment som slitekant på klær.  Har 

du vevd brikkevev før, vil du garantert lære noe nytt her - båndet inneholder mange 

forskjellige teknikker, og utenom kantbrikkene er det ingenting som ligner det jeg holdt på 

med de første årene jeg vevde.  

 

 

Garn 

Originalen er ca 2,5 cm bred, og for å få det så smalt, har jeg brukt ullgarn 28/2. 20/2 bør gå 

bra om man slår hardt. Brosjeringsinnslaget er i dobbel silke, 30/2, men her kan man også 

bruke en tykkere, enkel silketråd.  

 

Det er viktig at figurene blir 

harmoniske i formen, dvs. lik lengde 

og bredde. Matematikkens skjønnhet 

ligger til grunn for figurene. Har 

man tykkere garn, er det bedre å 

veve en ”forstørrelse” enn et bånd i 

korrekt bredde med ukorrekte 

figurer. 

 

 

Treing 

Tre kantbrikker på hver side, hver med fire mørkerøde tråder. 

30 mønsterbrikker, hver tredd med en lys og en mørk rød tråd, diagonalt motstående i 

brikken. To tomme hull. 

Altså trenger man 30 lyse og 54 mørke røde tråder. En meter renning kan være passelig. 

Innslag med mørkerød tråd. 

 



Brikkestilling og dreiing 

Jeg er usikker på brikkestillingen i kantene. Kantbrikker stilles vanligvis motstående. Else 

Margrethe Huse sier at de i dette båndet står samme vei, men det er lite funksjonelt, for når 

det blir snurr på trådene og man vil endre dreieretning, blir det ikke pent. Antallet kantbrikker 

er også usikkert, ettersom kantene er så ødelagte. Uansett hvilken brikkestilling du velger 

dreies brikkene en kvart runde for hvert innslag, konsekvent gjennom hele båndet. 

Mønsterbrikkene kan være enten s- eller z-tredd, det er likegyldig ettersom de aldri beveger 

seg rundt, bare opp og ned. Når den mørke tråden vris ned, kommer den lyse opp og omvendt. 

Man kan for eksempel la den mørke tråden bevege seg mellom de to hullene nærmest 

veveren, mens den lyse tråden beveger seg mellom de to hullene lengst fra deg. Det er tråden 

som kommer over skillet som bestemmer mønsteret. Om fargen går over flere innslag 

(flottering), beveges ikke brikken i det hele tatt. 

 

 

Redskap 

Det kan være en fordel å spenne dette arbeidet opp på en eller annen måte, for eksempel på en 

inkle-vev eller en ramme – eller ganske enkelt en stol. Man trenger noen butte nåler, f.eks 

nålebindingsnåler, til soumak og brosjering, og en skyttel eller båndkniv til å slå til med. 

 

 

Lese mønsteret 

Hver rute i mønsteret er en brikke og ett 

innslag. 

For hvert innslag angis hvilken tråd som 

skal være i øvre skill – enten den mørke 

eller den lyse. Det er trådene som blir 

liggende over innslagstråden som blir 

synlige i veven. Drei brikkene, og se på 

trådene som kommer opp – stemmer det 

med linjen i mønsterskjemaet? Da har du 

full kontroll. 

Helt i begynnelsen er det lerretsvev. Annenhver tråd er lys, annenhver mørk. Til neste innslag 

dreies alle brikkene, mørke tråder går ned slik at den lyse kommer opp og omvendt. 

Lerretsvev er ikke vanlig i brikkevev, det utføres mye lettere på en grindvev, så dette er litt 



tungvint. Men når mønsteret begynner med flotteringer (renningstråder som går over flere 

innslag), blir teknikken enklere og raskere.  

 

 

Soumak 

Denne teknikken brukes til å danne linjer på tvers i veven, og utføres med lyst ullgarn. Bruk 

en butt nål. 

Framtur : Før tråden opp mellom 

kantbrikkene og mønsterbrikkene, det 

er det samme hvilken side du 

begynner på. Før tråden over 4 

brikker, under 2, over 4, under 2 osv 

over alle mønsterbrikkene, det er 

omtrent som å brodere attersting. Dra 

mot deg, og stram til. Når du er 

kommet til den andre siden, fører du tråden ned mellom mønsterbrikkene og kantbrikkene. 

 

Tilbaketur : På en eller annen måte må man få tråden til å henge fast før man starter 

tilbaketuren. Du kan for eksempel føre den rundt de 

underste trådene i den nærmeste kantbrikken og opp igjen 

samme sted som du gikk ned, mellom mønsterbrikker og 

kantbrikker. Gjør som på framturen, før nålen over 4 

brikker, under 2 osv. Når du er tilbake til utgangspunktet, 

fører du tråden til baksiden av arbeidet mellom kantbrikkene 

og mønsterbrikkene. Resultatet blir en liten fiskebeins-bord, 

som gjentas før og etter alle S-bordene. Det tar tid, men det 

”setter” veven veldig fint. 

 

 

Brosjering med silketråd 

Drei først brikkene og slå til. Legg inn brosjeringstråden, deretter det mørkerødee innslaget, 

og drei igjen. Det er det samme hele tiden. Du må ikke stramme – brosjeringstråden må være 

løs for å synes. 

 



Brosjering kan utføres på forskjellige måter, og i dette båndet er flere metoder brukt – alt etter 

veverens hensikter og humør. 

 

De store figurene: Ser man på baksiden av båndet, 

er brosjeringen gjennomgående, dvs. at silketråden 

føres opp fra baksiden, over trådene den skal dekke 

og så tilbake til baksiden igjen. Dette kan utføres 

noen ganger med en, andre ganger med flere tråder 

ved siden av hverandre. Velger du å bruke bare en 

tråd, blir det lange strekk på baksiden, se bildet. 

Velger du flere, er det besparende (husk at silken er 

dyrebar!), og det er lettere å unngå sammentrekking. 

På originalen er begge metoder brukt. 

Brosjeringstråden går aldri over hele bredden – ta 

den opp der brosjeringen begynner, og ned der den 

slutter. Brosjeringen utføres først, deretter kommer 

det andre innslaget og legger det hele på plass. 

 

S-bordene: Disse kan også veves med gjennomgående 

brosjering, men det er veldig tungvint. Det stemmer heller 

ikke med baksiden av båndet - der synes ingen 

brosjeringstråder på tvers, kun renningstråder som går på 

langs. Vi må forutsette at brosjeringstråden ligger i skillet 

når den ikke ligger 

på overflaten. 

Denne arbeidsmåten 

går fortere å utføre, 

og ligger bedre i hånden. Sørger man for at tråden er løs 

og båndbredden riktig, blir det like fint som 

gjenomgående brosjering.  

Drei brikkene etter mønsteret. Før brosjeringstråden opp 

fra baksiden, over de lyserøde trådene og under de 

mørkerøde i øvre skill, og så gjennom til baksiden igjen 



ved enden av raden. Legg gjerne brosjeringsinnlaget i en bue for å få det løst nok. Legg inn 

det mørkerøde innslaget. Drei brikkene igjen og slå til. 

 

 

Feste tråder? 

Du kan søke etter Osebergtekstilene på www.unimus.no. Der finner du også et bilde av 

baksiden av 34 d – den er ikke pen! Brosjerings- og soumaktrådene ser ut til å flyte fra det ene 

feltet til det andre. Det er jo praktisk, så slipper man å feste dem. Men strekkene må ikke bli 

for lange, pass på å ”fange trådene opp” med jevne mellomrom, for eksempel ved å ta dem 

rundt en renningstråd i nedre skill. Trenger du å feste trådender, så legg dem i skillet ca 1 cm, 

og la det stikke ut en trådstump på baksiden 

 

Dette båndet er egentlig ikke så vanskelig å veve – men det krever mye tålmodighet og 

nøyaktighet. 
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