Muurdecoratie van
katoengaren, wol en repen
textiel
Deze hangende, geweven decoratie is
gemaakt van wol, katoengaren en lange
banen textiel op een weefraam.

Inspiration: 14134

1.

2.

Span het weefgetouw met kettingdraden.
Maak een knoop aan het uiteinde van de
draad zoals afgebeeld.

Plaats de draad met de knoop in de groef
op het onderste blok van het
weefgetouw. Plaats de losse blok
ongeveer in het midden van het
weefgetouw.

3.

4.

Span de kettingdraden in de groeven van
de dwarse blokken bovenaan en
onderaan van het weefgetouw. NB: de
kettingdraden gaan alleen in elke andere
groef in het blok in het midden.

Herhaal dit proces totdat het hele raam
vol is. NB: Rijg minder kettingdraden als u
een smaller geweven gedeelte wilt.

5.

6.

Trek nu de draad aan de rechterhand
naar links en boven langs de linkerhand
richting het blok in het midden. Rijg nu de
draad voor en achter tussen de lege
groeven en de houten blokken bovenen onderaan het raam.

Herhaal dit proces totdat het hele raam is
ingevuld.

7.

8.

Knip de draad zoals afgebeeld.

Wind de kettingdraad een paar keer om
het blok van het weefgetouw en maak dit
vast zoals afgebeeld.

9.

10.

Maak de vleugelmoeren aan elke kant
van het onderste blok los en draai, U
verstrakt hiermee alle kettingdraden op
het weefgetouw. Verstrak de
vleugelmoeren weer. Het weefgetouw is
nu klaar.

Weven met stof: Knip kleine inkepingen
langs een zijde van het stuk stof.

11.

12

Scheur de stof bij elke inkeping in smalle
stroken.

Knoop de stroken bij de uiteinden aan
elkaar.

13

14

Wind wol om de schietspoelen. Start nu
met weven. Rijg de schietspoel tussen de
twee lagen kettingdraden van de ene
kant naar de andere.

Draai het houten blok in het midden
zodat de kettingdraden van plaats
wisselen.

15

16

Rijg nu de schietspoel tussen de
kettingdraden weer terug naar de andere
kant.

Gebruik een kam om stevig de geweven
wol op zijn plaats te duwen, zodat het
geweven deel stevig wordt. Hier hebben
we een houten kam gebruikt.

17.

18

Draai het blok in het midden weer (doe
dit elke keer als de schietspoel in een
richting door de kettingdraden geregen
is).

NB: Als u met gekaarde wol weeft, kunt u
een spannend structuur aanbrengen
door een beetje te trekken aan de wol
vezels zoals afgebeeld.

19

20

Weven met stroken stof: In plaats van de
schietspoel te gebruiken, is dit lange stuk
gekaarde wol geregen door de
kettingdraden met een garennaald.

Als het geweven gedeelte af is, knoop
dan alle uiteinden samen en maak deze
vast en verstop deze zo goed mogelijk in
het weefwerk. Knip de uiteinden.

21

22

Maak de vleugelmoeren losser bij de
bovenste houten blok en haal de
kettingdraden eraf. Herhaal deze
procedure aan de onderkant.

Maak de lussen bovenaan vast in paren
met een knoop.

23

24

Knip de lussen aan de onderkant open
om kwasten te maken en knoop de
draden in paren aan elkaar vast.

Een voorbeeld van de afgewerkte
kwasten.

25
Hang dit geweven werk aan een tak die
buiten is gevonden.

