KONTRAMARSCH
Kontramarschtillsatsen innehåller en kontramarschkrona med 2 grupper vågräta topplattor,
långlattor, latthållare samt uppknytningssnören.
Fördelen med en kontramarsch är att skälet blir bättre eftersom uppknytning görs både för
sänkning och höjning av skaften.
Eftersom varje skaft rör sig oberoende av de övriga blir skälet bra även om bindningen har
mycket ojämn fördelning av solven eller om ett udda skaftantal används.
Det går också utmärkt att väva smala vävar i breda vävstolar utan att skaften drar snett.
MONTERING
Lägg kontramarschtillsatsen ovanpå vävstolens gavlar så att den främre kontramarschtvärslån
hamnar bakom och intill vaggorna till slagbommen.
Placera medföljande långlattor under de redan befintliga lattorna.
SÅ HÄR FUNGERAR KONTRAMARSCHEN
Skaften är i båda sidor knutna till topplattorna vilket gör att de alltid lyfts rakt upp och inte
drar snett.
De övre lattorna är som vanligt knutna direkt till underskaftens mitthål vilket gör att skaften
sänks när man trampar.
De undre lattorna är knutna till topplattornas inre ände med ett långt snöre vilket gör att
skaften lyfts när man trampar.
Till en trampa knyts både övre och undre lattor vilket medför att samma trampa åstadkommer
både sänkning och höjning av skaft.
Skaften är oberoende av varandra men alla skaft måste antingen höjas eller sänkas för att skäl
ska bildas. Därför måste alla skaft som enligt ett vanligt uppknytningsmönster inte ska sänkas
knytas till de undre lattorna för höjning.
EXEMPEL
Uppknytning liksidig kypert – 4 skaft

X = knuten till övre latta (sänkning)
0 = knuten till undre latta (höjning)
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OBS. Topplattorna skall vara
låsta när snörena knyts.
KNYTNING AV SKAFTEN E
TILL TOPPLATTORNA A
Skaften hängs upp i snören
som går till topplattornas yttre
ändar.
OBS! Varpen ska löpa i
solvögats mitt.
Om ett begränsat antal skaft
skall utnyttjas välj då de
topplattor som sitter närmast
den som väver. Knyt ihop de
övriga i horisontellt läge.

KNYTNING FÖR SÄNKNING
AV SKAFTEN.
De övre lattorna F knyts till
underskaftens mitthål.
Använd långa
uppknytningssnören mellan
lattor F och trampor H enligt
de fyllda rutorna på
uppknytningsmönstret. Detta
motsvarar knytningen i en
vanlig trissvävstol.
Placera snörena framför de
undre lattorna.
Topplattornas inre ändar kopplas samman med ett U-snöre.

Knyt de undre lattorna G till U-snöret med ett långt snöre. Detta placeras exakt mitt i varpen
och bakom övre latta och skaft.
Korta uppknytningssnören mellan undre lattor G och trampor H för alla ofyllda rutor i
uppknytningsmönstret.
De undre lattorna skall vara parallella med golvet och de övre lattorna ca 4 cm högre i den fria
änden. Om du använder lattlås placeras lattorna automatiskt i rätt läge för uppknytning.
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