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Tips om Trådrak. 
Näringsmässig användning och kopiering är förbjuden.  

 
Vad är trådrak? 
Vävda tyger har en trådrak, eller två egentligen. När man väver ett tyg sker det 
genom att trådar korsar varandra i rät vinkel. Vi har varptrådarna vertikalt och 
inslagstrådarna (väften) horisontellt. Vävsätt och mönstring kan vara olika men detta 
är grunden. (Stickade tyger har sin egen form av trådrak)  
 
När man sedan tvättar tyget, kan det hända att tyget krymper olika på olika ledd, 
beroende på hur jämt och hårt tyget är vävt. Därför är det alltid en god idé att tvätta 
ett tyg innan man klipper till och syr av det.  
 
Att hitta en trådrak 

 

 

 

I tyger vävda med garnfärgade trådar är det lätt att se 
hur trådraken går i tyget, det är bara att titta på 
ränderna. 
 
Trådrak går alltid parallellt med stadkanten och i 90 
grader mot den. 

 

Att använda en trådrak 

 
 

 

I många fall vid sömnad vill man klippa till ett tyg 
trådrakt. Ett tips är då att klippa ett litet jack i tygkanten, 
och ta tag i en tråd. Tra i den tråden så ser man var den 
går. Klipp efter den linjen så har du så trådrakt som 
möjligt. 

  

 

Ska man vika något trådrakt så kan det gå bra att sätta 
ner en nål mellan ett par trådar och sedan varsamt och 
väldigt rakt dra i tyget. Då får man en linje efter nålen 
som är rak om man lyckats dra rakt. Detta är lite kinkigt. 

 

 

 
Det som man kanske mest använder trådraken till är 
när man ska lägga ut mönsterdelar på tyg vid 
tillklippning. (Ligger inte mönsterdelarna trådrakt kan 
tygbitarna vid tvätt dra sig snett.)  
Man utgår då från en stadkant och mäter in till den 
trådraklinje som är markerad med en pil på 
mönsterdelen. Mät in på minst två ställen till 
trådrakpilen. 

 

Lycka till med sömnaden! 


