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Proffs i köket. 
För det dagliga arbetet i köket behövs hjälpredor som inte ger upp. 

Kockar uppskattar det förstklassiga hellinnet dels för dess oslagbara 
förmåga att suga upp fukt och torka snabbt, dels för att det inte 

lämnar ludd efter sig. Våra produkter är designade för att leva upp till 
vardagens tuffa krav i många år. Vi har hellinne för kökets alla ändamål.

Kockförkläde RUTAN (t.v.) är en rejäl modell i en storlek som passar de flesta. 
Med ficka och hank för upphängning av slängen. Finns även som midjeförkläde. 

Färg: svart, ljusblå och röd.

Kök

KÖKSRUTAN en köksklassiker 
Storlek 50x70 

Färg; blå/vit, röd/vit och svart/vit

CLASSIC ger glasen extra lyster 
utan spår. Storlek 50x70 
Färg: blå/vit, röd/blå/vit 

och svart/grå/vit



Våra tabletter RUTAN finns i storlek 35x50 i färgerna vit, linnegrå, stålgrå, natur, ljusblå, blå, svart, grön & röd. 
En annan hjälpreda i köket är vår Förningspåse PRIMÖR, hellinnepåse som används för att 

bevara råvaror fräscha i kylskåpet eller skafferiet under lång tid.





GÅSÖGA  Storlek 35x50cm
Färg vit, linnegrå, ljusblå, 

blå, grön, gul & rosa

RANDEN  Storlek 50x70cm  
Färg vit, linnegrå, stålgrå, natur, gul,

ljusblå, blå, svart, grön, lila & röd

RUTAN  Storlek 50x70cm  
Färg vit, linnegrå, stålgrå, natur, gul, 

ljusblå, blå, svart, grön, lila & röd

Daglig njutning
Badrummet är kanske hemmets viktigaste rum och det som besöks både 

först och sist varje dag. Skapa en personlig prägel på rummet med linne som 
ett självklart val. Hellinne är extra behagligt och vilsamt för hela kroppen. 

Det torkar dig effektivt samtidigt som det är mjukt och ljuvt. 

Badlakan STRAND (stora bilden) suger 30-40 % bättre än bomull/frotté, 
torkar snabbare och tar liten plats. Vävs i 90x150cm i färgerna vit, linnegrå, 

stålgrå, natur, ljusblå, blå, svart, grön, gul, lila & röd

Bad/spa



Vävaren i Båstad har alltid vävt i hellinne och alltid i Båstad. 
Det krävs tålamod och kunnande att tillverka produkter med både varp och inslag i lin. 

Resultatet är unikt och tar fram alla goda egenskaper som linet har såsom fantastisk 
uppsugningsförmåga, torkar snabbt och en lyster som andra tyger inte kan mäta sig med. 

I gränslandet mellan hantverk och maskin skapas varor som är funktionella, vackra 
och med en enastående livslängd. Vi tillverkar tyger och produkter på samma sätt 

som när vi startade 1949. Förvisso med modernare teknik men alltid i lingarn av högsta kvalitet.
Vi är ett litet familjeägt väveri på Bjärehalvön som tror på att producera varor vi tycker om och känner för.

Vi  kommer att fortsätta skapa hellinneprodukter som är slitstarka, miljövänliga och klassiska i många generationer.

Vävaren i Båstad



Ljuva drömmar
I sovrummet tillbringar vi mest tid av alla rum i hemmet. 

Hellinnelakan ger dig svalka på sommaren och värmer dig på vintern. 
Detta beror på linets enastående förmåga att absorbera fukt 

och torka fort vilket ger en skönare sömn. 
Det finns inget behagligare än att krypa ner i sänglinne av hellinne.

Sovrum

Underlakan storlek 150x270, 200x270 och 300x270  Påslakan storlek 150x225, 200x225 och 240x225. 
Bäddlakan med spets storlek 150x270. Örngott med eller utan vinge eller spets. 

Storlek 50x60  Färg: vit, linnegrå och ljusblå



Lin har både själ och historia. Linet är en av människans äldsta följeslagare, 
det finns väggmålningar som beskriver linodling för mer än 5.000 år sedan. 

Redan då uppskattades linet för sina oöverträffade egenskaper och sin 
inneboende skönhet. Idag värdesätts fibern också för sin slitstyrka 
och miljövänliga egenskaper, då lin som naturmaterial lämnar små 

fotavtryck i miljön. Hellinne är det självklara valet till en mängd varor 
såsom handdukar, bordsdukar, servetter och lakan. 

Vävaren i Båstad vill föra kunnandet vidare och värna miljön 
genom att enbart väva i hellinne.

Lin ett kulturarv



Underverk för feststämningen
Gläd dig själv och höj stämningen för dina gäster med 

ett vackert dukat bord. Servetter, dukar, tabletter 
och löpare skapar en inbjudande atmosfär. 
Varianterna är oändliga och temat likaså. 

DUKA

Se några av våra vackra mönster på nästa uppslag.



Bordsdukar



Våra vackra mönster med historia och rötter.
Bilder på motsatta sida, från höger till vänster.

DAVIDS HARPA ett klassiskt mönster från 1600-talet, lika vacker idag som då. 
Bredd 130 & 150 cm. Färg; vit, linnegrå, ljusblå, grön, rosa & röd

SKÅNEDUKEN ett modernt tidlöst mönster som passar till alla tillfällen. 
Symboliserar Skåne med sina långa alléer och böljande fält. 

Bredd 130, 150 & 175 cm Färg vit, linnegrå, stålgrå, natur, ljusblå, svart, olivgrön, lila & röd

MORMORSDUKEN en välkänd folkhemsklassiker som aldrig blir omodern. 
Bredd 130 & 150 cm Färg vit, linnegrå, ljusblå, grön, gul & rosa

HERRGÅRDSRUTAN en graciös och elegant duk för både vardag och fest. 
Bredd 150 & 175 cm. Färg vit, linnegrå, stålgrå, blå, grön & gul. 

KATTEGATT & CLUBLINNE släta linnetyger med vacker naturlig struktur. 
Bredd 130 & 150 cm. Färg vit, linnegrå, natur, blå, grön & gul.

RUTAN en tidlös duk med blank och slät lyster som passar inne som ute. 
Bredd 130 cm. Färg vit, linnegrå, ljusblå, svart, grön & röd

BÅSTADRUTAN en duk med inspiration från Bjärehalvön. 
Bredd 130 & 150 cm. Färg; Natur/röd, Linnegrå/röd, Vit/röd



Servetter. DAVIDS HARPA Storlek 45x45cm. Färg; vit, linnegrå, ljusblå, grön, rosa & röd
MORMORSMÖNSTRET Storlek 50x50cm. Färg vit, linnegrå, ljusblå, grön, gul & rosa

HERRGÅRDSRUTAN Storlek 50x50cm. Färg vit, linnegrå, stålgrå, blå, grön & gul.
RUTAN Storlek 50x50cm.  Färg vit, linnegrå, ljusblå, svart, grön & röd.    

CLUBLINNE, slät linneservett. Storlek 50x50cm. Färg vit, linnegrå, stålgrå, natur, 
svart, ljusblå, olivgrönblå, grön, lila, rosa & gul

Servetter & löpare

Löpare Kattvik (bild t.v.) Torekov (bild t.h.) 
KATTVIK randig Bredd 40 cm. Färg; gul/grön/grå, blå/grön/grå, röd/grön/grå, orange/grön/grå och lila/grön/grå

TOREKOV mönstrad i klassisk stil Bredd 37 cm Färg; vit/röd, vit/blå, vit/natur, vit/grå, natur, grå.





Vävaren i Båstad    
 www.vavarenibastad.se   

Butik: Boarpsvägen 116, 269 95  BÅSTAD  
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