Weave ALong (WAL) 2018
Welkom bij de Weave ALong (WAL) 2018!
Wat ruim een jaar geleden een vaag plannetje was, is nu toch echt geworden: een heuse WAL om (beginnende)
wevers op weg te helpen met patroonweven.
De WAL zal drie weken duren en elke week leer je een andere techniek:
• In week 1 staat “normaal pick-up” op het programma. Dit is een goede eerste stap voor iedereen die een zogenaamde “plain weave” band heeft gemaakt en nu een patroon erin wil weven.
• Week 2 gaat met keperweven een stap verder. Bij keperweven moet je in paren van draden werken, waarbij je
telkens de ene helft van het paar opneemt en de andere laat vallen.
• Week 3 komt het pebbelen aan de beurt; bij veel wevers favoriet. Het lijkt heel veel op keperweven; je werkt ook
bij deze techniek in paren. Wat dat betreft niets nieuws. Maar we gaan deze laatste week het weefproces versnellen door extra hevels te maken.
Het aardige van de hierboven beschreven technieken is dat je er maar een ketting voor hoeft op te spannen. Per
week (techniek) kun je kiezen of je een klein stukje weeft en de volgende week met dezelfde ketting weer doorgaat of
dat je een hele band in een techniek weeft en voor de volgende keer weer een nieuwe band opzet. Je krijgt per week
dan ook een klein patroontje en een herhalend patroon, zodat je in alle gevallen een mooi resultaat hebt.
Ook krijg je elke week het patroon van een ruit, uitgeschreven voor de techniek die die week wordt behandeld. Door
al deze ruiten te weven, zie je goed het verschil tussen de drie technieken.
Tot hier het abracadabra-verhaal; over drie weken snap je precies wat ik hierboven schrijf. En: kun je hopelijk ook je
eigen patronen ontwerpen, want daarop zal ik ook ingaan.
Eerst maar eens beginnen!

Wat heb je nodig voor deze WAL?
Om mee te kunnen doen met de WAL heb je nodig:
• een inkle loom, een bandweefkam of de opzet voor een heupgetouw
• minstens drie kleuren garen. Haakkatoen nr 3, Catania Fine, Scheepjes Maxi of Bonbon zijn fijn om mee te
weven. Als je de Ashford Inklette gebruikt, dan moet je met Scheepjes Maxi of Bonbon (of ander haakkatoen nr
10) werken, want anders past het niet.
• een shuttle of iets anders om mee in te slaan en je garen door te halen, bijv de combinatie van breivisjes en een
lineaal
• een tapasprikker of mikado-stokje (of sateprikker, maar die breekt eerder)
• ijsstokjes
• een papiertje en nietmachine
• een stompe naald
• zin!
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Het opspannen van je inkle loom (of het haspelen van je ketting)
Zoals gezegd kennen alle technieken dezelfde opzet voor de ketting. Deze bestaat uit:
- 2 x 4 draden voor de rand
- 2 x 20 patroondraden (20 licht en 20 donker)
- 2 x 4 draden voor de andere rand
Voel je vrij om de rand breder te maken of met meer kleuren te werken. Voor de WAL is het belangrijk dat je 2 x 20
patroondraden hebt, waarbij de lichte patroondraad altijd links ligt van de donkere patroondraad (het gemak hiervan
ontdek je in week 2 en 3).
De opspanschema’s hieronder geven bovenstaande tekst grafisch weer. Boven zoals op de website van Annie MacHale, onder zoals in de Inkle Pattern Directory gehanteerd wordt. Je spant de draden op in de volgorde van links boven,
schuin naar rechtsonder, dan weer schuin naar rechts boven etc. Voor dit patroon is het dus eerst 8 rode draden, dan
20 keer een gele draad en een donkerbruine draad en dan weer 8 rode draden.
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Je kunt je band opzetten op de inkle loom, voor een heupgetouw met bandweefkam of voor een heupgetouw met
losse hevels (in het Engels kortweg backstrap weaving genoemd). Op internet vind je diverse filmpjes om je op weg te
helpen:

Opzetten voor een inkle loom (in NL)
Marieke Kranenburg
https://youtu.be/PLYckasfvuI

Beginnen met weven (in NL)
Marieke Kranenburg
https://youtu.be/zPFHetaCSdU

Opzetten voor een bandweefkam (in NL)
Annuska Joosten
https://youtu.be/pD1KY2ctWdw

Warping an inkle loom (in EN)
Marion Verloop
https://youtu.be/mqdIaLKsi9U

How to start weaving (in EN)
Marion Verloop
https://youtu.be/10P6VS-hErA

Backstrap weaving heupgetouw (in EN)
Laverne Waddington
backstrapweaving.wordpress.com

Let op: in sommige browsers zie je niet het volledige beeld. Gebruik dan deze link voor de filmpjes van Marieke en
deze link voor de filmpjes van Marion
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Inslaan en aantrekken
Bij het weven moet je erop letten dat je goed aanslaat. Dit “slaan” is niet
zozeer slaan, alswel wroeten. Je slaat aan met je shuttle (of lineaal) en wroet
deze een paar keer heen en weer. Dan valt de inslagdraad mooi in het weefsel.
Het verschil tussen slaan en wroeten beschrijf ik in mijn blog
“Niet slaan maar wroeten!”
Om een nette rand te krijgen, haal je na het inslaan je shuttle (of breivisje)
door, maar je laat aan de rand een klein lusje zitten. Vervolgens maak je de volgende toer en na het aanslaan van deze volgende toer, maak je de eerste toer
af. Je hebt dan veel meer controle over het aantrekken van je inslag.

Op constante breedte houden van de band
De mooiste banden zijn die banden, die over de hele lengte dezelfde breedte houden. In het begin is dit lastig; het is afhankelijk van de spanning op je
ketting, hoe netjes je je inslagdraad aantrekt, hoe hard je inslaat, etc. Bij de
techniek van de eerste week is het op breedte houden een uitdaging; bij de
meeste wevers wordt de band smaller als je aan het patroon begint.
Een hulpmiddel om de breedte tijdens het weven te controleren is een
papiertje of een plasticje wat je om je band heenvouwt en waarop je aangeeft
wat de breedte van de band is als je het eerste stuk geweven hebt.
Wat je (zeker in week 1) ook kunt doen is eerst een stukje weven om de basis te leggen, dan met het patroongedeelte
beginnen en als je klaar bent met je band het eerste “basis”stukje weer uit te halen. Zie ook het blog “Hoe begin je
eigenlijk? Of .... ook ervaren wevers sjoemelen”.

Tot slot
Een WAL maak je niet alleen. Daarom een paar mensen in de bedankjes
• Jacques voor de spoedcursus Adobe
• Marion voor filmtips
• Mijn ouders voor kritisch lezen, luisteren en linkjes testen (“er werkt er geen één!”)
• En Aukje, Annemieke en Annuska voor alles wat met deze WAL te maken heeft: de kritische blik op teksten
en filmpjes, het proefweven, het medebeheren en jullie enthousiasme.
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