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1 Inledning 
 
   Ikat kallas med en sammanfattande term alla tekniker där man åstadkommer mönstring hos 
en textilvara genom reserverade ombindningar på garnet1 före dess färgning i en eller flera 
färger. Ikatmönstringen är intimt förknippad med själva vävtekniken. 
 
   Dekorerade textiler är den mest utbredda formen av visuellt konstnärligt uttryck i Indone-
sien. Över hela den indonesiska övärlden är tyg producerat för att användas som vardagsklä-
der men också för att användas i vissa ceremonier eller för att betona sin sociala status.  
 
   Ordet ikat kommer från det malajiska ordet mengikat som betyder binda, knyta, vira om. 
Det är just vad man gör med de garner som ska färgas med ikatmetoden. Garnerna/trådarna 
knyts eller binds om just där de ska förbli ofärgade. Det måste göras hårt för att inte färg-
ningsvätskan ska tränga igenom.  
 
   Ikatmetoden har två olika karaktärsdrag som alltid är igenkännliga. Det ena är att det är 
omöjligt att förhindra att de olika färgerna inte går i varandra, ”rinner”. För det andra är det 
svårt att förhindra att trådarna inte flyttar på sig, det vill säga kommer ur position när de 
sträcks på vävstolen. Dessa två karaktärsdrag gör att mönstren på ikattygen är en aning ”sud-
diga” eller om man så vill, får en ”mjukhet”. 
 
1.1 Syfte 
 
   Med denna presentation hoppas jag att läsaren får en större inblick i ett av många indone-
siska hantverk. Batik känner de flesta till, men ikat är mindre känt. Jag vill visa hur man går 
tillväga för att skapa detta otroligt vackra material, allt från färgningen till vävningen. 
   Dessutom kommer jag att beskriva en del olika mönster, vad de betyder för ikat skiljer sig 
från olika delar av den indonesiska övärlden.  
 
1.2 Metod 
 
   Min presentation börjar med att beskriva vad för garn man använder, hur man använder 
både rötter och blad för att färga samt numera även användandet av kemikalier. Vidare kom-
mer det tas upp dom vanligaste sätten att väva ikattyger i Indonesien. Till slut hur man gör 
mönster, vad de symboliserar och hur dessa skiljer sig beroende på varifrån ikaten har vävts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se kapitel 3.1 
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2 Textilfibrer och färger 
 
   Vad man väljer för färgämnen och vävteknik kan bero på vilket vävmaterial som ska använ-
das. Ett visst färgningssätt passar bäst till en viss typ av textilfiber som i sin tur ”kräver” sitt 
sätt att vävas på. 
   Även om syntetiska färger dominerar av olika slag är förhållandevis många ikatvävar fortfa-
rande växtfärgade. Tekniken är gammal, knytning, färgning och vävning utförs mot föreställ-
ningar om vävarnas värde och rituella betydelse. 
    
2.1 Textilfibrer 
 
   Bomull är det material som används mest till att göra ikatväv. Det odlas oftast lokalt och är 
därmed lätt att få tag i. Siden är ett annat material som används men dock i mindre utsträck-
ning. Slutligen finns det också rafiabast som man gör fibertrådar av så att man kan sedan väva 
med det. Att bomull är det material som används mest har att göra med dess smidiga beskaf-
fenhet och dess relativa hållbarhet vilket gör det universellt acceptabelt för vävarna. (Barnes 
1989:13) 
 
   Bomullen kom till Indonesien från Indien vid en osäker tidpunkt. Medan ordet för bomull i 
den indonesiska övärlden, kapas, finns relaterat till sanskrit karpasa  (bomull) är termerna 
som är förenade med vävningen helt och hållet inhemska.  
 
   Varpikat2 är det vävsätt som är förknippat med bomullsfibrer. Generellt sätt är all ikat som 
vävs på Sumatra (Batak, Gayo och Lampong), Boreno (Iban), Sulawesi (Toraja och Mina-
hassa), samt öarna öster om Sumbawa. På Bali används också bomull men en annan teknik 
som kallas väftikat eller inslagsikat3 . 
   Siden å andra siden vävs nästan aldrig på varp utan i stället som väft och är dessutom de 
finaste ikattygen i Indonesien. Siden för med sig ett visst inflytande från Indien och Kina så 
det är inte konstigt att väftvävning med siden är på de ställen som har haft mest kontakt med 
dessa områden som östra Sumatra. Där, under 600 och 700 talen uppstod kungadömet Srivi-
jaya, som dominerade den internationella handeln och på så sätt fick hindu, islamiska och 
kinesiska handelsförbindelser. (Barnes 1989:14) 
 
2.2 Färgning 
 
  Växtfärgämnen har under årtusenden använts i samband med ikattillverkningen. De ger ett 
stort koloristiskt register och är ganska lätta att arbeta med men har också sina begränsningar. 
Den sammanlagda tiden för betning och färgning innebär påfrestningar på reservaget4 och 
vissa betmetaller tränger längre under omknytningarna är själva färgämnet och missfärgar 
garnet där det skulle ha skyddats. Dessa lämpar sig bäst för proteinfibrer och kan med stora 
svårigheter fås att färga bomull och lin. Indigofärgen är undantaget som dock kräver ett från 
övriga västfärgämnen helt skiljaktigt förfarande. Växtfärger används av tradition på många 
platser och anses ha magiska krafter som de syntetiska färgerna inte kan ersätta. (Sand-
berg&Nessle 1998:115) 
 

                                                 
2 Se kapitel 3.2  
3 Se kapitel 3.3 
4 Metod för tygtryck, använder medel var med man hindrar andra ytor att ta färg 



 4 

   Kypfärgämnen används både för bomull och lin och kallas antrakinoida kypfärger. Dessa 
bör användas för ikatarbeten där det ställs höga krav på ljus- och tvätthärdigheten. Indigo, 
naturligt eller syntetiskt, är vanligt förekommande i den indonesiska ikaten är ett kypfär-
gämne. Reaktivfärgämnen är en färgtyp som har fått stor användning under de senare åren. 
Detta färgämne kräver en lägre färgningstemperatur och därmed fördelen att man kan bedöma 
resultatet under färgningens gång. Dessutom är de nödvändiga färgningshjälpmedlen salt och 
soda inte så giftiga eller frätande. Pigmenttryckfärgerna används mest för målning om man 
späder tryckpastan med vatten till en lämplig konsistens. Dessa färger är också lätta att an-
vänd vid tryckning. De syntetiska metallkomplexfärgämnena som har använts sedan mer än 
30 år för ullfärgning har visat sig vara utomordentligt lämpade för ikatfärgning. I Indonesien 
används inte dessa färgämnen i någon större utsträckning eftersom det inte används ull i väv-
ningen. (Sandberg 1984:53) 
 
2.2.1 Indigoblått 
 

 
2.2.2 Gula färger 
 

 
Bollar av samman- 
kramade blad från 
färgpilörten. 

Många växter ger gula, gulbruna eller gulgröna färgtoner. Så många kan 
att man använda den art som finns närmast till hands. Bruket skiftar därför 
från plats till plats. (Sandberg&Nessle 1998:116)  

 
2.2.3 Krapprött 
 

 
Roten  skrapas ren 
innan den skall stötas 
tillsammans med blad.  

Näst indigo torde krapprött vara den mest spridda och använda växtfärgen. 
Krapprött kan variera från mörkrött till orange med otaliga röda till rödbruna 
toner däremellan. De olika nyanserna har med att göra vilka andra växter 
som den mixas med. I Indonesien används kraftiga rötter från ett träd som 
tillhör växtfamiljen Rubiaceae, Morinda citrifolia. Krapp är ett betmedel 
som fäster vid textilfibern och kan även binda färgämnena i växtfärgbadet. 
Att färga bomullsvävar krappröda är en tusenårig tradition i Indonesien. 
(Sandberg&Nessle 1998:117)  

 
 
 
 
 
 

 
Ett par kvistar av ärt- 
växten har lagts ovanpå 
indigokypen.  
 

Den allra vanligaste växtfärgen i Indonesien är indigo. Den kan ha färgtoner 
från ljust grönblått till mörkt rödblått, nästan svart. Indigofärgen är en kyp-
färg, vilket innebär att man löser upp färgämnet i ett kyp (färgbad) till 
mindre beståndsdelar som kan leta sig in i textilfibern. Den viktigaste indi-
goväxten är en buskartad ärtväxt som växer bl.a. i Indonesien. (Sand-
berg&Nessle 1998:116) 
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3 Ikatmönstring 
 
   Mönstring på tyg kan huvudsakligen göras på två sätt, den direkta metoden där man helt 
enkelt målar eller trycker mönster direkt på tyget, eller den indirekta metoden där mönstret 
bildas genom att man skyddar (reserverar) tyget från färg så att ett mönster sparas ur. Indi-
rekta mönstringsmetoder är bl.a. batik och ikat där mönstret görs på tråden innan denna vävs 
till tyg. 
   Man har försökt systematisera ikatteknikens grundformer, men alla indelningsgrunder har 
sina svagheter. Den traditionella indelningen är: varpikat, väft eller inslagsikat och dubbelikat, 
med hänsyn på var i väven de mönstrade trådarna används. Detta har ändå ingen avgörande 
betydelse för mönstrets karaktär. Viktigare är på vilket vis som tråden reserverats. (Nessle 
1986:40) 

 
De ikatfär-
gade trå-
darna 

 
   De ikatfärgade 
   trådarna finns i  
  varpen, varpikat 

 
  De ikattfärgade 
  trådarna finns i 
 inslaget, inslagsikat 

 
3.1 Reservering 
 
   Det ursprungligaste och fortfarande det vanligaste sättet att åstadkomma en ikatmönstrad 
garnslinga är att knyta om med ett skyddande material på de ställen som inte skall ta åt sig nå-
gon färg. 
   Binder man om hela grupper av trådar får man en mängd trådar med mönster, ett s.k. kol-
lektivt reservage. Om man däremot reserverar mindre grupper av trådar kan man skapa intri-
katare mönster med s.k. individuellt reservage. (Nessle 1986:40) 

 
Stora buntar av trådar färgas samtidigt, 
kollektiv reservage 

 
Mindre grupper färgas i monster, 
individuellt reservage 

 
3.2 Varpikat 
 
   Det finns mycket som anses tala för att ikattekniken skulle ha uppkommit i de östliga de-
larna av Indonesien och att dess äldsta form, varpikaten, var känd för mer än tvåtusen år se-
dan. När man har spänt upp varpen på vävramen för att åstadkomma en mönstring genom att 
knyta ihop varptrådarna på bestämda ställen med t.ex. bast, som sedan får verka som reser-
vage vid den följande färgningen av varpmaterialet. De ikatfärgade trådarna finns i därmed i 
varpen. (Sisefsky 1978:9) 

 

Varpen måste vara kort för att inte riskera misspassningar. Trådarna varpas 
runt ramen. Trådarna går hela tiden runt två fastknutna störar, en i var ände 
på ramen, så att varpen bildar en rund slinga. Denna varpram är från 
Sumba.(Sandberg&Nessle 1998:123) 
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3.3 Väft eller inslagsikat 
 
   Inslagsikat finns där buddism, hinduism och islam påverkat befolkningen som på Bali, 
Banka, Java och Sumatra. Silke är det dominerande materialet, för dessa öar hade tidigt han-
delskontakter med Kina. Silke är lätt att färga, därför är inslagsikat för det mesta distinktare 
och har större lyster är annan ikat. En bred bård med invävda guldtrådar bildar ofta avslut-
ning. (Johansson 1990:11) 

 

I inslagsikat har man större kontroll över de färgade tråden är än i varpi-
kat. De ikatfärgade trådarna finns i inslaget. Man kan justera passningen 
för varje nytt inslag. I kommersiella ikatverkstäder i Indonesien väver 
man inslagsikat på stora trampvävstolar. Sandberg&Nessle 1998:136) 

 
3.4 Dubbelikat 
 
   När ikat görs i både varp och inslag och med sådan passning att mönsterpartierna möter 
varandra i ett på förhand uträknat mönster kallas det dubbelikat. Erfarenhet, tålamod, teknik 
och kunnande är bara en del av konsten, dessutom måste man på förhand ha en klar vision av 
mönstret. I Indonesien väver man dubbelikat i den byn Tenganan på Bali.(Sandberg&Nessle 
1998:152) 

 
En ram för varpning av varp- 
garnet och en annan ram för uppvind-
ning av inslagsgarnet. Mönstren knyts i 
dessa ramar. 

Dubbelikaten i Tenganan vävs idag bara av ett fåtal kvinnor, 
så få att det finns risk för att färgnings- och vävkunskapen helt 
dör ut. Både mönstren och materialen är bestämda av traditio-
nen och har vävts lika i århundraden. Materialet i vävarna är 
handspunnen bomull.  

 

Varje varp utgör endast ett plagg, man väver alltså aldrig flera 
plagg på samma varp. Däremot kan man knyta flera varpar 
samtidigt i ramarna. (Sandberg&Nessle 1998:154) 
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4 Vävning 
 
   Det är stor skillnad på att åstadkomma en vävnad med ikatfärgat respektive icke-ikatfärgat 
garn. En ikatvävnad måste hela tiden under vävningens gång kontrolleras och mönstret med 
jämna mellanrum justeras genom manipulering av enskilda eller grupper av trådar. I Indone-
sien med dess allmänna och mångsidiga ikatproduktion har därför nästan överallt använts 
ryggspända vävstolar, så kallade ryggbandsvävstolar. (Sandberg 1984:81) 
 
   Förutom deras speciella fördelar vid ikatvävningen måste sådana egenskaper som att de är 
lätta att tillverka, kräver endast enkla material, är relativt lätt och tar liten plats samt kan sätts 
upp praktiskt taget överallt. Den egentliga begränsningen är att själva vävnadens yta. Bredden 
kan inte bli stort mer än 70-80 cm och längden ett par meter. Vill man ha större tygstycken får 
man sy samman flera längder. (Sandberg 1984:82) 
 

 

Ryggbandsvävstolen består i huvudsak av två stänger som är 
förenade av ett varpskikts trådar. Den ena stången ansluter till 
vävaren, vid bröst eller tygbommen, och kan föras framåt 
och/eller bakåt genom dennes kroppsrörelser, vilket gör det 
möjligt att under vävningens gång ha full kontroll över varpens 
spänning. Den bakre stången, varp eller garnbommen har någon 
form av fästanordning, t.ex. hörnstolparna på en byggnad. 
(Sandberg 1984:82) 
 
 

   Ryggbandet som omsluter vävarens midja möjliggör för denne 
att genom sin kroppsrörelse hålla väven lagom sträckt genom att 
luta sig mer eller mindre tungt mot ryggbandet. Hela varpens 
längd är vävd, med undantag för ett par decimeter som skiljer 
vävens början från dess slut. Där klipps väven isär så att den kan 
vecklas ut. Avslutningsvis vävs ett kantband i båda kortändorna. 
(Sandberg&Nessle 1998:126) 

 

 
   En viktig och mycket personlig del av vävstolen och dess utrustning är vävsvärdet med vi-
ket inslaget packas samman. Om två personer skulle avlösa varandra under vävningen, så 
använder var och en endast sitt eget svärd. 
   Ryggbandsvävstolen med sina unika möjligheter att realisera de mest krävande ikatframs-
tällningar fungerar som en kroppens förlängning vilken känsligt registrerar varje fas i till-
komstprocessen.   
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5 Ikatgalleri 
 
   Ett dominerande område för ikatframställning är Indonesien. Inom det stora öriket har alla 
former av ikat framställts och på många platser bedrivs fortfarande en ganska betydlig till-
verkning. De olika ikatformerna är mestadels klart geografiskt begränsade och därför relativt 
lätt identifierbara. 
 
   De första invånarnas animistiska tro genomsyrar än många människors liv. Vidsyntheten är 
stor, alla indoneser ska bekänna sig till någon av de monoteistiska religionerna, men får också 
vårda sina förfäders traditioner. Ur blandningen av olika kulturer har en ny färgrik tradition 
uppstått där musik, dans, skulptur, textilkonst och berättande av legender vävts samman till 
specifikt indonesisk kultur. 
   Bland folkgrupper i otillgängliga bergstrakter eller på avlägsna öar har äldre kulturer levt 
kvar och textila tekniker och mönsterformer bevarats i samband med de ceremonier där texti-
lierna spelar en stor roll. Man kan finna sådana uråldriga textilmönster och sedvänjor på olika 
öar, i bergstrakter, längs kusterna och i småbyar. (Sandberg&Nessle 1998:27) 
 

 

Mantel, hingi kombu med ett 
av de mest betydelsefulla 
motiven i den sumbanesiska 
ikatfrmaställningen Andung 
eller ”skallträdet”. Skallträ-
det tjänade det dubbla syftet 
att skrämma fiender och 
bringa välstånd. Det kan 
också förknippas medfrukt-
barhetssymbolen, livsträdet 

 

 

Detalj av sarong från 
Niki-Niki, Västtimor.  
Mönstret, som är 
stiliserat vågmönster 
är oerhört exakt infär-
gat.  

 

 

Geringsing, av sanskritursprung, 
betyder ordagrant översatt ”mot 
sjukdom”, är cermonitextiler. 
Dessa två med samma mönster 
är från Tenganan, Bali. Den övre 
är helt nyvävd, den undre är 
hundra år äldre och har använts 
som offer vid någon ceremoni. 
Hålet har kanske fräts sönder av 
att mat placerats där vid offerce-
remonin. När tyget offras får 
varpen vara oklippt så att tyget 
bildar en slinga 

 

        Ett treindelat bruds 
        tyg från Lamalera 

 

 

En vävnad från 
Sawu, en liten ö 
mellan Sumba 
och Timor. Or-
namentala 
mönsterenheter 
samlade i smala 
fält. 

 

 

Småskaligt mönster från Ende, Flores, av stilise-
rade växtornament. Materialet är växtfärgat 
bomull i mörka bruna toner med sparsamma in-
slag av mörkblått. På Flores är kvinnorna klädda 
i sarong, ett tubformat tygstycke som hålls ihop 
med en lös knut ovanför brösten. 
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Ikattygerna från den gamla 
konservativa byn Tenganan 
på Bali är den enda plats i 
Indonesien där dubbelikat 
sedan länge utförts. Tygerna 
har en dov färgskala av gul-
bruna, rödbruna och svart-
bruna toner. Mönsterdelarna 
är uppbyggda av små kva-
dratiska formelement som 
tillskrivs magiska krafter 
och anses skydda ägaren 
mot olyckor och sjukdom. 

 

 

Dessa tyger är 
från byn Prai-
liau, Sumba. 
Ofta är det 
djursymboler 
som havsdjur, 
sjöhästar eller 
bläckfiskar 
som utgör mo-
tiv . 

 

 

Den blå manteln, ulos sibo-
long, är vävd i indigofärgad 
varpikat av bomull.  Toba-
batakerna på Sumatra har ett 
tjugotal olika typer av vävna-
der. Alla har olika traditionella 
mönster för bestämda ända-
mål. Få används till vardags. 
Mannen skall delta i en musik- 
och dansuppvisning vid Toba-
sjön. 

 

 

Från Palembang på södra 
Sumatra kommer siden-
väven i inslagsikat, kain 
limar. Vävnaden har 
breda bårder av guldtråd, 
vävda med flotteringar i 
inslaget. 

 

 

Vävar från Torajafolket, 
centrala Sulawesi.  Med 
växtfärger i krapprött 
och svart färgar man 
stora geometriska 
mönster. Vävarna har 
funktioner vid begrav-
ningsceremonier och 
andra tillfällen då män-
niskans ande kan vara 
särskilt sårbar. 

 

 

Inslagsikat i siden från Sengkang, 
södra Sulawesi, framställd med 
cetakteknik, d.v.s. att man spänner 
upp inslaget på en skiva och målar 
alla små olikfärgade mönsterde-
larna på garnet. Därefter binds de 
målade partierna över och bak-
grundfärgen kan färgas på tradi-
tionellt sätt i ett enda färgbad. 
Silkesvävarna härifrån är oftast 
bjärt färgade. 
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6 Sammanfattning 
 
   Vad man kan se är att med mycket enkla redskap lyckas indonesierna skapa otroligt vackra 
tyger. Som så mycket annat i vår värld är det ett minskat intresse för de yngre generationerna 
att fortsätta detta hantverk som har utförts i hundratals år. 
 
   På de stora och populära turiststråken på Bali, Jakarta eller var det nu må vara så säljs det 
”ikat”. Mycket av detta är massproducerat krimskrams där det har använts syntetiska färger 
eller trådar. Gamla äkta ikat klipps sönder för att göras om till plånböcker, kortbyxor eller 
något annat liknande. 
 
   Som ni kan se på bilderna är det ett vackert konstverk och kan man förstå allt det arbete som 
ligger bakom så uppskattar man det än mer. 
 
   Jag hoppas att ni som har intresse om Indonesien och dess kultur, traditioner och konst får 
tillfälle att se hur ikat tillverkas i det verkliga livet. 
 
   Lycka till 
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