
ORIENTERING OM TÆPPEFIBRE

Nedenfor vil vi give en hurtig gennemgang af de forskellige tæppefibre, vævemetoden for tuftede tæpper og 
for udtrykket »GAUGE«.

NATURFIBRE
Indenfor naturfibre har vi to kategorier, nemlig vækstfibre og dyrefibre, eller vegetabilske og animalske fibre.

Vækstfibre er: Frøhår - Stilkefibre - Bladfibre - Frugtfibre, d.v.s. bomuld, jute, sisal, hør og kokos.

Dyrefibre er: Uld og silke.

ULD
Den mest kendte naturfiber er nok uld. Uldens kvalitet kan variere meget, men er den førsteklasses, så er uld 
en meget god fiber til fremstilling af tæpper. Den har gode slid- og spændstegenskaber og bevarer sit smuk-
ke udseende i mange år. Uld har dog en mindre ulempe: den absorberer hele 16% fugt, d.v.s. uld er meget 
ømfindtlig for pletter. Pletter trænger ind bag skællene på fibren, som derfor er meget vanskelig at gøre ren.

KUNSTFIBRE
Den første kunstfiber som blev udviklet, går helt tilbage til 1888. Den var baseret på viscoserayon. Viscosefi-
bren fremstilles hovedsagelig af træmasse.

Efter der er kommet nye og bedre fibre på markedet, forsvinder den mere og mere ud af tæppeproduktionen. 
Den har en fugtoptagningsevne på 11%, der gør den ømfindtlig overfor pletter. Spændst- og slideegenska-
berne er ringe, og et rayontæppe får efter en tids brug et trist og kedeligt udseende.

Viscoserayon forhandles under navnene: EVLAN, VINCEL og SUPRALAN.

SYNTETFIBRE
Syntetfibre kan deles op i: POLYAMID, POLYACRYL, POLYESTER og POLYPROPYLEN.

POLYAMID (Nylon)
Den første syntetfiber var polyamid, eller nylon som den kaldes i daglig tale. Den fremstilles af olie ved hjælp 
af forskellige raffineringsprocesser.

Den kan fremstilles på to forskellige måder, og man taler så om polyamid 6 og polyamid 6.6.
Polyamid er den mest slidstærke fiber som findes. Den har en god spændstighed og lav fugtoptagningsevne, 
kun ca. 4%.

De fleste problemer med statisk elektricitet er efterhånden overvundet, specielt i dem vi kalder 2. generati-
onsfibre.

Forhandles under navnene: PERLON, ENKALON, CELON, BLUE C, CUMULOFT, BRI-NYLON, CADON, 
ANTRON, ENKASTAT, TIMBRELLE.

Også inden for polyamidfibrene foregår der til stadighed forskning, med henblik på, at forbedre disse fibre 
yderligere.
Det sidste nye inden for disse fibre er IMPREL-CR.

Denne fiber har, i kraft af, at den er dysefarvet, nogle helt nye fortrin fremfor andre polyamidfibre. Blandt 
meget andet en meget høj farve- og lysægtehed, og så den fordel, at den kan behandles ligesom de popu-
lære »plet-væk-tæpper«, når der skal renses og fjernes pletter.

ACRYL
Acryl, eller polyacryl, er den fiber som i udseende og følelse mest ligner uld. Den har en god spændstighed, 
og slidstyrken er lidt bedre end uld. Acryl absorberer kun ca. 1,5% fugt, d.v.s. et acryltæppe er meget let at 
rense.

Acryl forhandles under navnene: ACRILAN, DRALON, COURTELLE, ORLON.
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POLYESTER
Polyester har en god slidstyrke og en lav fugtabsorbationsevne, dens genrejsningsevne aftager dog 
med årene.
Polyester er aldrig blevet den succes, som man havde regnet med, uvist af hvilken årsag. Den 
anvendes mest i Shag-tæpper.
Polyester forhandles under navnene: TERYLENE, TREVIRA, SPECTRAN, DRALON og DIOLEN.

POLYPROPYLEN
Polypropylenfiber er den fiber, der har den laveste vægtfylde, d.v.s. man kan bruge mindre p.p. 
end f.eks. nylon i et tæppe, og alligevel få et acceptabelt udseende. Fibren har en god slidstyrke, 
og takket være en intensiv forskning, er de tidligere skavanker med f.eks. en dårlig spændstighed 
efterhånden elimineret.
Det er polypropylene fibre, man i dag anvender i de populære »plet-væk-tæpper«.
P.p. fibren er efterhånden så forbedret i forhold til tidligere, at erfarne garn- og tæppefolk regner 
med, at det bliver den fiber, der bliver dominerende til tæppefabrikation fremover.
Polypropylen forhandles under navne som f.eks.: Meraklon, Herculon, Danalon og Berclon.
(Se omtalen af Berclon side 39-40).

TUFTNING
Tuftning er den mest brugte metode til fremstilling af heldækningstæpper. Ved tuftning trådes 
garnet gennem hver sin nål, som sidder i en nålebom med tusindvis af nåle. Nålebommen syr gar-
net gennem en bundvæv, der hele tiden bevæger sig med en hastighed af ca. 3 m/min.
På tæppets bagside lægger man bagefter et lag latex eller gummi for at binde luvgarnene fast 
i bundvævet. I de fleste tilfælde lægges yderligere en »skum«-bagside på for at give tæppet en 
kraftig og stabil bund (se tegningen).

GAUGE
Gauge er et udtryk for vævetætheden i tuftede tæpper, der udtrykkes i brøker, og de mest brugte 
er nok 5/32, som mange Berbere er vævet i, og 1/8 og 1/10, som bruges meget til trykte tæpper, 
objekttæpper o.l. - De står for:

D.v.s. at der i et tæppe som angives som f.eks. 5/32, skal være 25 løkkerækker (nopper) pr. 10 cm. 
Det er altså ikke noget egentligt kvalitetsbegreb, da det afhænger af så mange andre ting, bl.a. 
 fibrenes kvalitet, luvhøjde, tæppeart o.m.a.

5/8  =  6,3 nåle pr. 10 cm
5/16 = 12,6 nåle pr. 10 cm
1/4  = 15,8 nåle pr. 10 cm
5/32 = 25,0 nåle pr. 10 cm
1/8  = 31,5 nåle pr. 10 cm
1/10 = 39,5 nåle pr. 10 cm
5/64 = 50,0 nåle pr. 10 cm
1/16 = 63,0 nåle pr. 10 cm


