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Ţesut cu „tablete” 
 

Așa numitul țesut cu tablete este o modalitate mai simplă de a ţese, care nu necesită un război 

propriu-zis și care era folosită şi de către populaţiile barbare. Datorită numărului relativ redus de fire de 

urzeală care pot fi utilizate, ea este potrivită brâielor şi bordurilor decorative mai înguste, cusute pe 

îmbrăcăminte sau diverse accesorii.  

 
Model de țesut cu 6 tablete 

 

Se utilizează un număr variabil de tablete din lemn sau os cu perforaţii prin rotirea cărora se 

aranjau firele de urzeală şi se obţineau diferite modele. Cu cât este mai mare numărul de tablete, cu atât 

este mai lat produsul finit și cu atât poate fi mai complex modelul decorativ. Tehnica era preferată și 

datorită faptului că putea fi practicată oriunde, „ustensilele” necesare (tabletele) fiind foarte mici și ușor de 

transportat. Unul dintre capetele firelor de urzeală se lega de un băț sau de un alt suport fix, iar celălalt se 

lega în jurul taliei. 

 
Model de țesut cu 4 tablete 
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Existau însă diferite modalități de fixare a capetelor de urzeală, unele presupunând elemente 

complexe, asemănătoare războaielor de țesut. În acest caz, ocupația care le revenea probabil femeilor, nu 

mai era atât de mobilă ci era practicată în context domestic. 

 
Suport orizontal pentru țesut cu tablete 

 
Benzi decorative descoperite arheologic în minele de la Hallstatt, Austria 


