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Material som används i slöjden
Namn

Bild

Information om

Spånskiva

Består av spån och flisor
sammanpressade med lim. Används
oftast som blindträ (sådana delar som
inte syns), exempelvis under fanér.

MDF-board

Består av fibrer från trä som
sammanpressats med lim. Förkortningen
står för Medium Density Fiber-board.
Hård skiva som är lämplig att ha när man
skall ha en målad yta.

Träfiberskiva

Består av fibrer från trä som är
sammanpressade utan lim. Endast träets
egna bindemedel, lignin, håller samman
skivan. Lämplig till dolda delar som inte
behöver vara starka. Lättarbetad. Kallas
ibland för Masonite som egentligen är ett
företag som tillverkar träfiberskivor.

Plywood

Består av ett ojämnt antal fanér som limmats
i skikt med fiberriktningen åt olika håll.
Fanéren är vridna ett kvarts varv för att
hållfastheten skall bli så hög som möjligt.
Finns i många olika tjocklekar och träslag, vi
har björk och furu i slöjdsalen. På bilden
syns 10 mm furuplywood. Plywood kallas
ibland för plyfa eller kryssfanér.

Furu

Det vanligaste materialet i slöjden. Går
att använda till det mesta. Relativt
lättarbetat. Växer i Sverige och kallas tall
när det växer i skogen.
Om man vill ha bredare bitar av furu kan
man limma ihop flera smalare bitar. Då
blir materialet starkare och kallas för
limfog.
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Björk

Ett svenskt träslag. Passar till det mesta.
Relativt hårt att arbeta i men om man
använder det till svarvarbeten blir
resultatet ofta bra

Ek

Ett av det hårdaste svenska träslagen.
Går att använda till det mesta.

Lind

Lätt och mjukt svenskt träslag. Lämpligt
om man skall tälja ut figurer eller göra
karvsnitt.

Al

Ganska mjukt och lättarbetat träslag från
Sverige. Går därför bra att använda till
snideriarbeten och när man vill tälja. Går
att använda till det mesta.
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Bok

Ganska hårt träslag som växer i Sverige.
Det är vanligt att inredningar på
offentliga platser som banker o.d. är
gjorda i bok

Ask

Hårt svenskt träslag. Går att använda till
det mesta.

Mahogny

Växer naturligt i stora delar av världen
som ex. Afrika och Amerika. Växer bl.a.i
regnskog varför det varit ansett som
felaktigt att använda träslaget. Nu är
dock det mesta snickerimaterialet odlat
och påverkar därför inte miljön på
samma sätt som att använda vildvuxen
mahogny. Materialet består av korta
fibrer och är lätt att svarva i. Dock är det
ett dyrt träslag.
Det finns flera olika sorters mahogny och
namnet avslöjar var det kommer ifrån
t.ex. Hondurasmahogny

Valnöt

Ett hårt träslag träslag som är tacksamt
att jobba med. Fungerar till det mesta
men är väldigt dyrt och därför olämpligt
till större arbeten. Använd därför som
mest till detaljer.
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Teak

Hårt och sandigt träslag. Gör verktyg
ganska snabbt slöa och är väldigt dyrt. Är
därför som mest användbart till detaljer i
slöjden. Är motståndskraftigt för väta
och används därför till båtdäck.

Fanér

Finns i många olika träslag. Limmas fast
med trälim på något skivmaterial
(blindträ). Oftast runt 0,8 mm tjockt men
finns även andra tjocklekar. Bör
kompletteras med ett fanér på baksidan
av blindträet.

Rundstav

Rund träpinne som finns i flera olika
tjocklekar från 4 mm och uppåt. På
bilden är den tjockare gjord av furu och
den tunnare av björk

Kopparplåt

Plåt som passar för drivning och
smyckestillverkning. Dock är koppar
dyrt för tillfället.

Mässingplåt

Plåt som passar för drivning,
smyckestillverkning m.m.

Material i slöjden, Särlaskolan

Sid 5(5)

Leif Blomqvist, 2010-10-27

Aluminiumplåt

Plåt som är lätt och passar för att göra
dekorationsdetaljer till slöjdarbeten med

Stålplåt

Plåt som går att svetsa i. Ganska rått
utseende. Går att använda till mycket
olika saker.

Ståltråd

Metalltråd som går att använda till
detaljer och till luffarslöjd tillsammans
med spoltråd. Ståltråden finns i flera
olika tjocklekar och som förzinkad och
rostfri. De tunnare trådarna finns även
som koppartråd och mässingtråd

Spoltråd

Ganska matt och lite tunnare ståltråd som
går att använda till detaljer och till
luffarslöjd tillsammans med tjockare
ståltråd.

Akrylplast

Plastskiva som även kallas plexiglas. Går
att använda till många olika saker. Det
vanligaste är att man har det istället för
vanligt glas i skåpdörrar o.d. Det är även
lämpligt att använda till
dekorationsdetaljer på slöjdarbeten.
Finns både klara och i många olika färger
samt både genomskinliga och opaka

Spegelglas

Används till speglar m.m. Om man vill
skära till en spegelbit skall man använda
glasskärare. Finns även som spegelplast.

Plant glas

Skäres till med glasskärare. Alternativ till
planglas är akrylplast.

