
Het maken van een kaartweefplank

Voor het kaartweven heb je geen uitgebreid weefgetouw nodig: veel kaartwevers 
gebruiken een kaartweefplank. Een plank heeft als voordeel boven een inkle loom 
dat je alle technieken erop kunt doen, ook die technieken waarbij niet alle gaten 
van de kaarten zijn ingeregen. En natuurlijk is een plank veel goedkoper dan een 
inkle loom. Aan de ene kant van de plank zit een constructie met plankjes en vleu-
gelmoeren, zodat je je band plat tussen de plankjes kunt klemmen. Aan de andere 
kant zitten twee figuurzaagklemmen met een stokje, waar je de ketting om kunt 
knopen.  

Een plank van 70 cm lang en 19 cm breed vind ik het prettigst werken. De plank is 
goed hanteerbaar en kan op tafel en op schoot worden genomen. Je kunt 
natuurlijk ook een grotere plank nemen; kleiner is af te raden, omdat je dan snel 
twist opbouwt in de draden en je vaak de band door moet schuiven en dus de ket-
ting opnieuw op moet spannen.

Benodigdheden
• plank; hier 70 bij 19 cm 
• 1 latje van 21 mm dik, 44 mm breed en even lang als de breedte van de plank
• 2 latjes van 11 mm dik, 44 mm breed en even lang als de breedte van de plank
• boor met houtboren in de maten 3 mm, 6 mm en 10 mm
• 2 spaanplaatschroeven, 4 mm, 40 mm lang
• 2 stokschroeven,  M8, 100 mm lang
• 2 carrosserieringen, M8
• 2 vleugelmoeren, M8
• 2 figuurzaagklemmen
• rond stokje, twee centimeter langer dan de breedte van de plank
• twee stukjes knoopsgatenelastiek van 15 cm
• lijmklemmen
• antislipmateriaal
• schroevendraaier
• houtlijm

De kant met de plankjes
Voor de plank en de dikkere latjes heb ik gekozen voor vurenhout. Voor de vier dunne latjes heb ik voor 
hardhout gekozen. Vurenhout kan snel splijten, het is daarom nodig om alle gaten voor te boren. 

Hieronder staat schematisch weergegeven hoe de gaten in de latjes worden geboord. In de dikke vuren-
houten latjes boor je vier gaten; twee voor de spaanplaatschroeven en twee voor de stokschroeven. In de 
dunne latjes boor je alleen gaten voor de stokschroeven.

Afmetingen van de latjes. Bij de dunne latjes boor je de kleine gaten niet.
A: voorboren met 6 mm boor
B: voorboren met 3 mm boor
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Boor met de 3 mm boor twee gaten voor 
voor de spaanplaatschroeven in het mid-
den van het latje op ca. 5 cm uit de kant 
(zie B  in de tekening). Draai de schroe_
ven in en zorg ervoor dat de koppen in 
het latje verzonken liggen. 

Boor nu met de 5 mm boor twee gaten 
voor in het midden van het latje en op 
2,5 cm uit de kant (zie A in de tekening). 
Draai de stokschroeven zover in dat de 
schroefdraad niet meer zichtbaar is.

Lijm het dikke latje op de uiteinden van 
de plank met houtlijm. Zet er lijmklem-
men op en laat de lijm drogen.

Je kunt eventueel wat antislip materiaal 
op de latjes plakken, zodat de ketting of 
de band er minder makkelijk tussenuit 
glijden. 

Boor nu met een 10 mm boor de gaten 
in de dunne hardhouten latjes op 2,5 
cm van de kant en in het midden van de 
plankjes.

Je kunt de band of begin van de ketting 
nu tussen de twee bovenste plankjes 
klemmen. Voor extra stevigheid kun je 
de band eventueel nog een keer terug-
slaan tussen het onderste latje en het 
middelste latje. 

Stapel nu de latjes op elkaar en zet ze 
vast door middel van de vleugelmoeren.



De kant met de figuurzaagklemmen

Zie voor een filmpje over het aanspannen van de ketting https://www.bandweefblog.nl/kaartweven/aans-
pannen-ketting/

Schroef de figuurzaagklemmen op 2 a 3 
cm afstand van de hoeken van de plank. 
Leg het stokje achter de schroefdraad 
op het rechte stukje van de klem en zet 
het stokje vast met een stukje knoops-
gatenelastiek. 

Mocht je ketting te kort worden, dan 
kun je de figuurzaagklemmen loshalen 
en aan de zijkant van de plank zetten. 
Doe dit wel een beetje schuin, zodat het 
stokje nog kan rusten op de platte kant 
van de klem. 

De uiteinden van de ketting zet je vast 
aan het andere stokje met de veter-
knoop. Splits de draden in twee bundels 
(of een veelvoud hiervan als je een brede 
band hebt). Leg de ketting bovenlangs 
en haal beide bundels buitenlangs onder 
het stokje door. Leg een strik bovenop de  
ketting.


