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Dit is een doe-boek. Met korte teksten, filmpjes en tekeningen  
leer je weven. We houden het simpel. Er zijn namelijk heel veel 
verschillende manieren om te weven. Meer dan genoeg om  
van in de war te raken. Daarom hebben we gekozen voor één 
manier, die voor beginners goed te volgen is. Alle variaties  
komen later vanzelf. Je zult merken dat je na verloop van tijd  
je eigen persoonlijke manier van weven ontwikkelt. Er bestaat geen 
‘foute’ manier – als je maar tevreden bent over het resultaat. 

We geven hier een recept voor een wintersjaal. Als je het recept 
stap voor stap volgt, heb je na afloop alle basisvaardigheden in 
huis om een volgend project zelfstandig te kunnen weven.

JE LEERT:
⁄   een schering maken 
⁄   het weefgetouw weefklaar maken (dus: opbomen, schering 

rijgen door de hevels en door het riet, aanbinden)
⁄   weven
⁄   berekenen hoeveel garen je nodig hebt voor een project
⁄     wat al die vreemde weefwoorden betekenen

FILMPJES 

Eén filmpje zegt meer dan duizend woorden.  
Als je ziet hoe een wever een handeling uitvoert, 
is het allemaal logisch en niet al te moeilijk. Een 
uitleg in woorden is veel lastiger. Daarom hebben 
we van alle weefhandelingen filmpjes gemaakt 
en die online gezet op een besloten kanaal. Via 
de links in het boek kun je de filmpjes bekijken.  
Ze laten zien hoe je het getouw weefklaar moet 
maken, en hoe je moet weven. De teksten zijn  
bedoeld als geheugensteuntje en voor extra uitleg.

Intro
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Wat is  
weven?

Weven is een soort van vlechten. Je hebt een aantal draden  
gespannen in je weeftoestel. Dat is de schering.

Haaks daarop komen andere draden, die je door de schering vlecht. 
Dat is de inslag. 

De simpelste manier van vlechten is één op, één neer. Zo weef  
je linnenbinding. Maar andere combinaties zijn ook mogelijk: 
één op, drie neer bijvoorbeeld. Of twee op, twee neer. Zo kun je  
patroontjes weven.

VOORBEREIDEND WERK
Weven op zich is niet zo moeilijk. De grote hobbel voor beginners 
is het weefklaar maken van het getouw. Dat is veel werk, zeker als 
je het nog niet gewend bent. En toch kun je het niet overslaan. In 
dat opzicht lijkt het wel wat op schilderen. Voor een goed resultaat 
moet je eerst schuren, plamuren en grondverf aanbrengen. Pas 
daarna kun je gaan schilderen.
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Wat heb  
je nodig?
Een aantal dingen zijn onmisbaar bij het weven. Sommige zul je 
moeten kopen, maar andere kun je zelf maken.

EEN WEEFGETOUW MET VIER OF ACHT SCHACHTEN
Er zijn veel verschillende weefgetouwen te koop. De eerste keuze is:  
tafelgetouw of trapgetouw. Voor beginners is het meestal een goed 
idee om een tafelgetouw te kopen. Het neemt veel minder plek in. Je 
kunt het op tafel zetten, en vaak is het inklapbaar. 

Een trapgetouw is een indrukwekkend geheel. Als het eenmaal staat, 
haal je het niet zomaar weer weg. Je bedient het met je voeten  
(vandaar: trapgetouw). Een tafelgetouw bedien je met je handen. 
Hierdoor begrijp je vaak beter wat je doet. Voor ervaren wevers werkt 
een trapgetouw wel veel sneller.
De beschrijvingen in dit boek zijn voor een tafelgetouw.
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Riet Rietmesje

Aanbindlatten

Opboomlatjes

Kruislatten

Evenaar

DE TOEBEHOREN BIJ HET WEEFGETOUW
Als je een tweedehands weefgetouw koopt, let er dan op dat deze 
toebehoren erbij zitten:

⁄    Minimaal één riet. Met het riet houd je de draden van de  
schering in de breedte gespreid. En je gebruikt het om de  
inslagdraden op hun plaats te schuiven.

⁄   Twee aanbindlatten. Dat zijn stevige latten waar het begin en 
het einde van de schering aan worden vastgebonden.

⁄    Opboomlatjes (ongeveer 12). Deze latjes gebruik je om de 
schering netjes rond de scheringboom te kunnen winden.

⁄    Een paar kruislatten. Die zijn iets steviger dan de opboomlatjes 
en er zit een gat aan beide uiteinden.

De opboomlatjes, de kruislatten en de aanbindlatten kun je een-
voudig zelf maken. Schuur ze goed glad, anders blijven de draden 
eraan haken.

EEN RIETMESJE
Hiermee haal je de scheringdraden door het riet.

EEN EVENAAR
De evenaar helpt je om de schering netjes op het weefgetouw te 
zetten. Het handigst is een evenaar die even breed is als je weef-
getouw.



Haspelplank
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EEN WEEFSCHUITJE EN EEN SPOELTJESWINDER
Met een weefschuitje kun je het garen van de inslag eenvoudig 
door de schering voeren. In het schuitje zit een spoeltje waarop het 
garen is gewonden. Terwijl je weeft, wordt het spoeltje langzaam 
afgewonden.

De spoeltjes maak je met de spoeltjeswinder.

OF: EEN PAAR STEEKLATTEN
Je kunt het inslag-garen ook op een steeklat wikkelen. Een schuitje 
weeft bijna altijd prettiger, soepeler en sneller. Maar steeklatten zijn 

goedkoper. Voor sommige garens, bijvoorbeeld dikke wol, is een  
steeklat beter dan een schuitje.

EEN HASPELPLANK
Je hebt een haspelplank nodig om de schering op af te meten. 

Weefschuitje

Steeklat

Spoeltjeswinder
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Deze warme sjaal is een perfect project voor beginners. Er zijn 
geen moeilijke patronen. De hele sjaal weef je twee op, twee neer. 
En elke inslag schuift daarbij een plaatsje naar rechts. Zo krijg je 
schuine lijnen in het weefsel. Dit heet een keper, of keperbinding. 
Het zijn vooral de kleuren en de zachte wol die deze sjaal zo aan-
trekkelijk maken.

HOEVEEL WOL HEB JE NODIG?
De sjaal is geweven van Shetland lamswol. Er gaat ongeveer  
540 meter in 100 gram. Voor deze sjaal heb je nodig:

330 meter van nr. 113  azure (aqua)
650 meter van nr. 358  atlantic spray (donkerblauw)
200 meter van nr. 207  stonehenge (lichtgroen)

Natuurlijk kun je ook andere kleuren kiezen.

VOORDAT JE ALLES GAAT LEZEN
Het klaarmaken van het weefgetouw gaat in een  
aantal stappen. Bekijk eerst de filmpjes die bij deze  
stappen horen. Daarna zul je de tekst beter begrijpen.

De sjaal
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De schering 
maken
 
 
 
Begin met het haspelen van de schering. Dat doe je op de haspel-
plank. De lengte van de schering wordt 2,70 meter. Het aantal  
draden in de schering wordt 200. De kleurvolgorde staat hier onder 
in het haspelplan:

14 draden      atlantic spray
13 draden      stonehenge
9 draden      atlantic spray
4 draden      stonehenge
12 draden      atlantic spray
6 draden      stonehenge
32 draden      azure
20 draden      atlantic spray
11 draden      stonehenge
43 draden      atlantic spray
4 draden      azure
12 draden      atlantic spray
20 draden      azure

VOORBEREIDING
Knip een gidsdraad die langer is dan 2,70 meter, bijvoorbeeld 2,90 
meter. Neem een stevig garen, dat niet rekt. En kies een kleur die 
afsteekt bij de schering. De gidsdraad gebruik je om op de haspel-

plank aan te geven via welke pennen je gaat haspelen. Knoop een 
lus in het ene uiteinde en leg de lus om de beginpen. Nu is het 
even puzzelen hoe je de draad handig om de pennen kunt leggen.  

  Haspelplan

 Gidsdraad

STAP 1

https://www.youtube.com/watch?v=BmiLAC7Ls14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jZm54FNANy0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BmiLAC7Ls14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jZm54FNANy0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BmiLAC7Ls14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jZm54FNANy0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=2
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TELLEN
Voor deze sjaal heb je 200 draden nodig. Van de beginpen naar de 
keerpen is één draad van 2,70 meter. Dus een toer van één keer 
heen en één keer terug geeft twee draden. In het telkruis tel je  
hoeveel draden je al hebt gehaspeld. 

Deze sjaal weef je met 6 draden per centimeter. Dan is het handig 
om te tellen in bundeltjes van 6. Het tellen doe je met een teldraad. 
Neem een draad van ongeveer 80 cm en leg die dwars op het tel-
kruis. Nadat je 6 draden hebt gehaspeld, sla je de uiteinden van de 
teldraad van beide kanten over die 6 draden heen. Dit is het eerste 
bundeltje. Haspel weer 6 draden en sla er de uiteinden van de tel-
draad overheen. Dit is het tweede bundeltje. 

Ga zo door tot je klaar bent met de schering. Je hebt dan 33 bun-
deltjes van 6 draden. Het laatste bundeltje heeft maar 2 draden. 
Dat is niet erg.

Let daarbij op de volgende punten:
⁄   het rijgkruis komt ongeveer 40 cm van het begin
⁄    het telkruis komt ongeveer 20 cm van het einde

Waarvoor die kruisen nodig zijn, wordt later duidelijk. Leg de  
gidsdraad met een lus om de keerpen en knoop hem vast.

Knip een tweede gidsdraad, in een andere kleur. De eerste gids-
draad geeft aan hoe je haspelt op de heenweg. De tweede gids-
draad geeft de terugweg aan.

HASPELEN
Zet de haspelplank op een tafeltje schuin tegen de muur. Zorg dat hij 
op een goede werkhoogte staat, zodat je niet hoeft te bukken. Leg er 
eventueel een paar boeken onder als het tafeltje niet hoog genoeg is.

Doe de wol in een emmertje en zet dat links van je neer (als je 
rechts bent). Knoop een lus in de wollen draad en leg de lus om de 
beginpen. Nu kun je gaan haspelen. Houd daarbij dit in de gaten:

⁄   Doe het soepel! Als je de draad te strak om de pennen legt,  
verniel je je haspelplank. De pennen komen scheef te staan. En 
de wollen draad wordt uitgerekt.

⁄   Leg de draad steeds met je rechterhand om de pennen. Niet  
overpakken met je linkerhand.

⁄   Gebruik je linkerhand om de draad van de bol te trekken. 
De rechterhand werkt dus steeds met een losjes hangende 
draad. Zodra je merkt dat er spanning staat op de draad in je  
rechterhand moet je stoppen met haspelen. Eerst moet de  
linkerhand weer garen van de bol trekken om ruimte te geven 
aan de draad. Pas dan ga je door met haspelen.

⁄   Zorg dat de (lichte!) spanning steeds gelijkmatig is. Als je moet 
stoppen met haspelen, laat dan de draad niet los. Of sla het  
uiteinde van de draad een paar maal om een pen, zodat de 
draad niet losschiet.

Haspelen

https://www.youtube.com/watch?v=yOESzY5ar3I&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yOESzY5ar3I&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yOESzY5ar3I&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=3
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EEN NIEUWE KLEUR AANKNOPEN
Af en toe moet je van kleur wisselen. Je kunt de nieuwe kleur  
gewoon aanknopen aan de oude kleur. Dat doe je bij de beginpen 
of bij de keerpen.

Sla de oude kleur een paar maal om de pen en knip ruim af. Haal 
de oude bol uit het emmertje en leg er de nieuwe bol in. Pak het 
uiteinde van de nieuwe bol wol. Nu moet je een beetje priege-
len. Wikkel de oude draad weer los van de pen, maar zorg dat 
de spanning erop blijft staan. Knoop de beide uiteinden met een 
overhandse knoop aan elkaar. Het is niet belangrijk om die knoop 
precies op de pen te leggen. Nu kun je verder gaan met haspelen. 
Let op dat je niet per ongeluk de draad strakker trekt.

ALS JE KLAAR BENT MET HASPELEN
Na 200 draden ben je klaar. Knoop de laatste draad met een lus 
om de beginpen. Knoop de einden van de teldraad aan elkaar. De 
teldraad vormt zo een lange lus.

DE SCHERING AFBINDEN
Nu moet je nog zorgen dat de draden netjes bij elkaar blijven als 
je de schering van de haspelplank haalt. Daarom bind je de sche-
ring op een aantal punten vast. Dat doe je met heel stevig katoen, 
bijvoorbeeld vissersgaren. Op sommige punten maak je een vaste 
afbinding. Daar moet je het vissersgaren zo strak mogelijk aantrek-
ken – tot je vingers er zeer van doen. Leg eerst een halve knoop 
en dan een strik. Op andere punten gebruik je een minder strakke 
afbinding. Die maak je ongeveer zo strak alsof je je veters strikt.

Let op dat je de gidsdraad niet mee knoopt in de afbindingen. De 
tekening laat zien waar de afbindingen komen.

Nu kun je de schering van de haspelplank afhalen. Begin bij de be-
ginpen en laat de schering rustig in het emmertje zakken. Het ein-
de met het telkruis (herkenbaar aan de teldraad met de lus) komt 
als laatste in de emmer.

Afbinden 

https://www.youtube.com/watch?v=F3HOpwkOuX0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=F3HOpwkOuX0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=F3HOpwkOuX0&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=4
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De schering in 
de evenaar  
leggen
 
 
 
Het weefsel wordt 33 centimeter breed. De schering bestaat uit  
200 draden (33 bundeltjes van 6 draden + 2 draden extra). Die 
moeten nu gelijkmatig verspreid in het weefgetouw komen. En 
daar heb je de evenaar voor nodig.

Leg de evenaar op tafel. Als je rechtshandig bent, werk je van 
rechts naar links. Markeer het midden. Meet vanuit het midden  
16,5 centimeter naar rechts (dat is de helft van de breedte van het 
weefsel). Markeer die opening even met een draadje, een potlood  
of wat je maar bij de hand hebt. Dat is de opening waarin je het 
eerste scheringbundeltje gaat leggen. 

Zet de emmer met de schering achter de tafel. Pak het uiteinde 
met het telkruis en leg dat over de evenaar, met het telkruis tussen 
jou en de evenaar. Zorg ervoor dat de lange lus van de teldraad 
aan de rechterkant ligt.

Steek een hulplat door de eindlus van de schering. Let erop dat de 
schering niet van de lat afschuift. Je kunt de schering zekeren met 

Schering in 
de evenaar 

leggen

STAP 2

https://www.youtube.com/watch?v=bZGhOH-Aun4&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bZGhOH-Aun4&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bZGhOH-Aun4&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bZGhOH-Aun4&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bZGhOH-Aun4&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=5
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TIP 
Kun je de bundeltjes niet makkelijk vinden? Misschien houd 
je de schering niet strak genoeg. 

een draad die je aan weerskanten van de schering vastbindt aan 
de lat.

Leg de lat op tafel en leg er aan beide kanten een boek (of een 
ander gewicht) op. Haal nu de afbindingen los. Spreid de schering 
een beetje over de lat. 

Trek de schering met je linkerhand een beetje strak. Je ziet dan 
duidelijk de bundeltjes scheringdraden in het telkruis. Leg nu van-
uit het telkruis de bundeltjes één voor één in de openingen van 
de evenaar. Begin bij de opening die je gemarkeerd hebt. Sluit de 
evenaar met een ijzeren draad (of wat je hebt), steeds nadat je een 
aantal bundeltjes in de evenaar hebt gelegd. Zo kunnen de bun-
deltjes er niet uit glippen.

Op deze manier komt de schering in het midden van de evenaar 
te liggen. De draden zijn regelmatig verspreid: steeds 6 draden op 
een centimeter.
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Het  
weefgetouw 
voorbereiden
Als straks de schering op het getouw zit, ziet het er zo uit:

De schering zit opgerold op de scheringboom. Daarna gaan 
de scheringdraden door de hevels en door het riet. Uiteindelijk  
worden ze vastgeknoopt aan de aanbindlat om ze strak te kunnen 
spannen. Daarna kun je weven.

Voordat je de schering op het weefgetouw kunt zetten, moet je 
nog twee dingen doen:

1. TEL JE HEVELS
Elke scheringdraad wordt apart door een hevel geregen. Je moet 
dus minstens evenveel hevels hebben als scheringdraden. En ze 
moeten op de juiste schachten zitten. Voor onze sjaal heb je nodig:

⁄   50 hevels op schacht 1
⁄   50 hevels op schacht 2
⁄   50 hevels op schacht 3
⁄   50 hevels op schacht 4

Zorg dat dit in orde is voor je gaat opbomen. Het is heel onhandig 
om in een later stadium nog hevels te moeten bijplaatsen.

2.  MAAK RUIMTE IN JE GETOUW 
Bij het opbomen moet de schering ongehinderd van voor naar  
achter door het getouw kunnen lopen. Bij de meeste weefgetou-
wen betekent dit dat je het riet eruit haalt (en soms de hele rietlade).  
En dat je alle hevels naar links en rechts opzij schuift, alsof het de 
gordijnen in een theater zijn.

STAP 3
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De schering 
overnemen op 
de scheringlat
 
 
Nu gaan we de schering op het getouw zetten. Je begint met het 
vastbinden van de evenaar op de achterboom. (Soms kan dat niet, 
neem dan een plek zo dicht mogelijk bij de achterboom.) Zorg dat 
de schering precies in het midden ligt en bindt de evenaar vast met 
stroken stof. Repen van oude T-shirts werken heel prettig. Je kunt 
nu de teldraad eruit halen.

De hulplat hangt over de achterboom. Neem de scheringlussen 
van de hulplat over op de scheringlat van het getouw. Dat is een 
spannend moment. Zorg dat je alle scheringlussen meeneemt. En 
verdeel de schering gelijkmatig over de scheringlat. Dat kan lastig 
zijn. Let op de plaats waar de koorden moeten komen.

De scheringlat moet evenwijdig zijn aan de scheringboom. Zit hij 
scheef, stel dan de koorden bij.

De schering 
overnemen 

op de 
scheringlat

STAP 4

https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cs554SNkCYU&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=6
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De schering 
opbomen
 
 
Het doel van het opbomen is, om alle draden met dezelfde  
spanning op de scheringboom te krijgen. Als er spannings-
verschillen zijn bij het opbomen, krijg je straks hobbels en bobbels  
in je weefsel. 

Het opbomen kun je het beste met zijn tweeën doen. De wever 
staat bij de achterkant van het getouw en draait de scheringboom. 
De helper staat aan de voorkant, het liefst een paar meter vóór het 
weefgetouw, en houdt de schering gespannen. 

Het opbomen gaat als volgt:
⁄   Geef de schering van achter naar voren door het weefgetouw 

heen aan de helper. De helper pakt de schering bij de eerste 
strakke afbinding. De helper trekt de schering strak en ‘klopt’ 
de schering. Dat is een krachtige beweging, of je een tafelkleed 
uitklopt. De draden komen nu netjes evenwijdig te liggen. Niet 
met je vingers door de schering gaan alsof je wilt kammen. En 
ook niet aan individuele draden trekken. 

⁄   Als de draden glad liggen, maakt de helper de strakke afbinding 
los. De wever draait aan de scheringboom, zodat de schering 
langzaam wordt opgewonden. De helper houdt de schering 
flink strak en beweegt langzaam naar het weefgetouw.

⁄   De wever legt in de eerste ronde opboomlatjes tussen de sche-
ring en de boom. Zo wordt de schering glad opgeboomd. Als 

je dat niet doet, komen de draden tussen en over de koorden 
te liggen waarmee de scheringlat is vastgebonden. Hierdoor 
krijg je spanningsverschillen.

⁄   Ben je één keer rond met de latjes, dan kun je drie keer rond 
zonder latjes. Daarna komt er weer een ronde mét latjes. Zorg 
dat de latjes boven op de latjes van de eerste ronde komen.

⁄   Intussen voel je af en toe met je hand of de schering over de 
hele breedte dezelfde spanning heeft. Dat doe je door zachtjes 
en voorzichtig met je hand op de schering te drukken. Voel je 
dat er spanningsverschillen zijn, waarschuw dan de helper. Die 
moet zorgen dat de spanning overal gelijk is.

⁄   Als de helper dicht bij het weefgetouw is gekomen, stop je met 
opbomen. De helper pakt de volgende vaste afbinding en klopt 
de schering weer strak. Afbinding loshalen en verder gaan met 
opbomen, zoals hierboven staat beschreven.

⁄   Je stopt met opbomen als het einde van de schering nog  
ongeveer 40 cm voor de schachten ligt.

Opbomen

STAP 5

https://www.youtube.com/watch?v=C-Yb6olEgKM&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=C-Yb6olEgKM&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=C-Yb6olEgKM&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=7
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De kruislatten  
installeren
 
 
Steek twee kruislatten door het rijgkruis, één aan elke kant van  
het kruis. Verbind de kruislatten met elkaar aan de uiteinden. Als 
dat stevig vastzit, kun je de afbindingen losmaken. De kruislatten 
zorgen ervoor dat het kruis in stand blijft. Hierdoor blijven de dra-
den in de juiste volgorde liggen.

Breng nu het rijgkruis achter de schachten: schuif de kruislatten 
voorzichtig naar achteren door de schering heen. Het kruis schuift 
mee. Niet te hard trekken! Anders breken er scheringdraden.    

Haal de evenaar eruit. Kantel hem eerst zodat de onderkant van 
de evenaar boven ligt. Zo blijft de evenaar niet achter de schering 
haken.

Hang de kruislatten in het weefgetouw, achter de schachten.  
Gebruik daarvoor elastiek of repen stof die je spant tussen  
de borstboom en de achterboom. Zorg dat de achterste kruislat 
hoger hangt dan de voorste kruislat.

De kruislatten 
installeren

STAP 6

https://www.youtube.com/watch?v=OzOeAg5Jrts&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OzOeAg5Jrts&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OzOeAg5Jrts&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OzOeAg5Jrts&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=8
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De schering-
draden door 
de hevels  
rijgen 
 

Bij het hevelrijgen werk je van rechts naar links (als je rechts bent). 
De rijging voor deze sjaal is een zogenoemde rechte rijging op vier 
schachten. Dat betekent dat je steeds rijgt:

⁄   een draad op schacht 4
⁄   een draad op schacht 3
⁄   een draad op schacht 2
⁄   een draad op schacht 1

En daarna begin je weer met een draad op schacht 4.

ZOEK EEN GEMAKKELIJKE HOUDING
Bij het rijgen moet je goed zicht hebben op het rijgkruis in de kruis-
latten. Dat betekent bijvoorbeeld:

⁄   de schachten omhoog binden (gebruik repen stof ), EN
⁄   behoorlijk laag gaan zitten, bijvoorbeeld op een krukje.

Bepaal wat voor jou een goede houding is, met goed zicht, rechte 
rug en ontspannen schouders.
 
DE VOORBEREIDING

⁄   Schuif alle hevels naar links. Als je heel veel hevels hebt, kun je 
er ook een aantal naar rechts schuiven. Maar zorg ervoor dat 
je links in ieder geval genoeg hevels hebt voor de sjaal. Dus 
minimaal 50 hevels op alle vier de schachten.

HET RIJGEN
Je werkt van rechts naar links.

⁄   Zet vier hevels klaar in een schuine lijn. De eerste (meest  
rechter) op schacht 4, de tweede op schacht 3, de derde op 
schacht 2 en de eerste op schacht 1.

⁄   Pak de schering en trek die recht naar voren. Knip de beginlus-
sen door.

⁄   Vind nu in het rijgkruis de meest rechter draad. Die haal je naar 
voren, rechts van de hevels. Deze draad gaat niet door een 

Hevelrijgen

STAP 7

https://www.youtube.com/watch?v=IcqQaPZ0gmE&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=IcqQaPZ0gmE&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=IcqQaPZ0gmE&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=9
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hevel. Het is de draad voor de zwevende zelfkant (uitleg op 
bladzij 27).

⁄   Trek met je rechterhand de schering strak en pak met je linker-
hand de vier meest rechter draden in het rijgkruis.

⁄   Met een haaknaald haal je de draden één voor één door de 
hevels. De meest rechter draad door de hevel op schacht 4. De 
draad daarnaast door de hevel op schacht 3, enzovoort.

⁄   Heb je de vier draden door de hevels geregen, dan schuif je 
de vier hevels op hun plek. Dat is: gelijk met de buitenkant van 
de schering. De scheringdraden moeten straks van achter naar 
voren recht door het getouw lopen.

⁄   Nu zet je weer vier hevels klaar. Daarvoor moet je het losse eind 
van de schering even naar achteren leggen. Herhaal de vorige 
stappen.

⁄   Heb je acht draden door de hevels geregen, leg dan een slip-
steek in het bundeltje. De draden kunnen zo niet meer uit de 
hevels glippen.

⁄   Zo ga je door tot je alle draden hebt geregen. Je eindigt met 
twee draden; op schacht 4 en schacht 3.

⁄   De meest linker draad is voor de zwevende zelfkant aan de  
linker kant. Hij gaat niet door een hevel. Haal hem gewoon 
naar voren.
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Rieten
 
 
Voordat je gaat rieten laat je eerst de schachten weer zakken die 
je had opgebonden. Maak de repen stof los. De schachten komen 
weer in hun normale positie. 

De sjaal moet geweven worden met 6 draden op een centimeter. 
Het riet zorgt ervoor dat er inderdaad 6 draden op een centimeter 
komen.

De meeste weefgetouwen worden verkocht met een 40/10 riet. 
Dat betekent: 4 rietopeningen in een centimeter. Voor 6 draden op 
een centimeter riet je dan afwisselend 2 draden in een opening en  
1 draad in een opening. Dus zo:

Een 30/10 riet heeft  3 openingen per centimeter. Dan kun je steeds 
2 draden door een rietopening halen. Controleer met een centi-
meter wat voor riet je hebt.

Bij het rieten werk je weer van rechts naar links.

⁄   Zet het riet in de rietlade. Zorg dat het in het midden zit.
⁄   Meet vanuit het midden 16,5 centimeter naar rechts. Markeer 

die rietopening even met een los draadje.

⁄   Pak het meest rechter bundeltje draden en trek de slipsteek los.
⁄   Haal de draad voor de zwevende zelfkant met een rietmesje 

door de gemarkeerde rietopening.
⁄   Pak nu met je rechterhand de rest van het bundeltje en trek de 

draden strak. Zo kun je de volgorde van de draden in de hevels 
zien.

⁄   Met je linkerhand pak je de draden in de juiste volgorde: eerst 
de twee meest rechter draden. Die haal je door de rietopening 
naast de zwevende zelfkant.

⁄   Daarna één draad. Die komt in de volgende rietopening.
⁄   En zo ga je door. Afwisselend twee draden en één draad door 

een rietopening. Als je een aantal bundeltjes hebt gehad, leg 
je er weer een slipsteek in. Dan kunnen de draden niet uit het 
riet glippen.

⁄   De zwevende zelfkant aan de linkerkant krijgt weer een riet-
opening voor zichzelf alleen.

Het rieten

STAP 8

https://www.youtube.com/watch?v=Cl4M8pl__g8&index=10&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=Cl4M8pl__g8&index=10&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=Cl4M8pl__g8&index=10&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
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De schering 
aanbinden
 
 
VOORBEREIDING
Haal de kruislatten uit het getouw. Bij het aanbinden moeten alle 
draden dezelfde spanning krijgen. Daarom halen we alles weg waar 
de draden achter zouden kunnen blijven haken.

HET AANBINDEN
⁄   De aanbindlat zit met koorden vast aan de doekboom. Haal hem 

naar boven, om de borstboom heen. Controleer of de aanbindlat 
parallel zit met de borstboom. Stel anders de koorden bij.

⁄   Het aanbinden gebeurt met kleine bundeltjes draden. Neem 
steeds twee bundeltjes van 6 draden. Trek ze strak en zorg dat 
je daarbij alle draden binnen een bundeltje meeneemt. De dra-
den moeten allemaal even strak staan. Voel even met je vlakke 
hand om de spanning te controleren.

⁄   Leg de bundeltjes naast elkaar over de aanbindlat. Sla ze om 
de aanbindlat heen en haal ze naar boven, het linkerbosje aan 
de linkerkant van de nu gespannen draden, en het rechterbosje 
aan de rechterkant. Leg er een halve knoop in.  

⁄   Begin met een knoop in het midden. Leg daarna een knoop in 
bundeltjes uiterst links en rechts, om de aanbindlat in evenwicht 
te houden. Daarna werk je vanuit het midden naar buiten.

⁄   Als alle draden met een halve knoop om de aanbindlat zijn 
geknoopt, trek dan de knopen strakker. Werk weer van binnen 
naar buiten en doe dat één of twee keer tot alle draden even 

strak staan. Dan zeker je de knopen door er een tweede halve 
knoop bovenop maken. Zorg dat het een platte knoop wordt, 
geen oudewijvenknoop. 

Aanbinden

STAP 9

https://www.youtube.com/watch?v=yKDbHhltztg&index=11&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=yKDbHhltztg&index=11&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=yKDbHhltztg&index=11&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
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Een spoeltje 
maken
 

 
Weef je met een schuitje, dan moet je eerst spoeltjes maken. Dat 
doe je op een spoeltjeswinder.

⁄   Knip een ovaal uit een half A4. Dit wordt de kern van je spoeltje.
⁄   Rol het papier strak om de as van de spoeltjeswinder.
⁄   Zet de klos met garen recht onder de spoeltjeswinder. Of als 

het garen op een bol is gewonden, leg het in een emmer recht 
onder de spoeltjeswinder. Zorg dat het garen ongehinderd kan 
afrollen.       

⁄   Klem het begin van de draad onder de laatste wikkeling van de 
papieren kern.

⁄   Draai nu aan de zwengel om de draad op de papieren kern te 
winden.

⁄   Klem  de draad tamelijk vast tussen je vingers, zodat het spoel-
tje strak wordt opgewonden. 

⁄   Beweeg je hand rustig van links naar rechts, dicht tegen het 
spoeltje aan. Het spoeltje groeit gelijkmatig. Uiteindelijk krijgt 
het de vorm van een sigaar.

⁄   Knip de uiteinden van het papieren kokertje af, zodat de randen 
netjes en stevig zijn. Zo heb je minder kans dat het papier op 
de een of andere manier klem raakt in het schuitje.

⁄   Plaats het spoeltje in het schuitje en haal de draad door de 
opening in de zijkant.

Werk je met een steeklat? Wikkel dan het garen aan de zijkanten 
van de steeklat. Je maakt met het garen een achtje over de zijkant 
van de steeklat. Zo krijgt de steeklat niet zo’n dikke bult van garen 
in het midden.

Een spoeltje 
maken

STAP 10

https://www.youtube.com/watch?v=_NboMAxKqvg&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_NboMAxKqvg&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_NboMAxKqvg&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_NboMAxKqvg&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa&index=12
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De wiggen 
dichtweven
 
 
De eerste paar inslagen gaan met een ander garen. De schering-
draden lopen namelijk nog niet helemaal parallel. Ze lopen schuin 
naar de aanbindlat toe en daartussen zie je wigvormige openingen. 
Die openingen moeten eerst dicht.

⁄   Neem een glad garen, bijvoorbeeld katoen, dat ongeveer net 
zo dik is als de wol waarmee je straks zult gaan weven. Gebruik 
een afstekende kleur.

⁄   Maak hiermee een spoeltje of wikkel het om een steeklat.
⁄   Zet schacht 1 en 2 omhoog. Zo maak je de eerste sprong. 
⁄   Leg de katoenen draad schuin in de sprong.
⁄   Laat de schachten zakken.
⁄   Zet schacht 2 en 3 omhoog. Zo maak je de tweede sprong.
⁄   Leg de katoenen draad in deze sprong.
⁄   Laat de schachten zakken en schuif heel voorzichtig met het 

riet de inslagen een stukje naar de aanbindlat. Houd het riet  
in het midden vast, anders  sla je misschien scheef aan. De  
inslagen moeten parallel liggen met de aanbindlat.

⁄   Zet schacht 3 en 4 omhoog: de derde sprong.
⁄   Inleggen en schachten laten zakken.
⁄   Zet schacht 4 en 1 omhoog: de vierde sprong.
⁄   Inleggen en sprong sluiten.
⁄   Weer voorzichtig aanschuiven met het riet.
⁄   Nu maak je weer sprong 1, enzovoort.

Je ziet dat de wiggen op deze manier snel verdwijnen. Herhaal net 
zo lang tot de scheringdraden netjes recht naar achteren lopen en 
er geen wiggen meer te zien zijn.

CONTROLEER OF JE EEN ‘SCHONE SPRONG’ HEBT
Na een paar inslagen controleer je of de sprong schoon is. Zet de 
sprong open en kijk van de zijkant hoe het er uitziet. Doe dat voor 
elke mogelijke sprong. Dus voor sprong 1, 2, 3 en 4.

De draden moeten netjes naast elkaar liggen. De enige draden 
die dwars door het beeld lopen, zijn de zwevende zelfkanten links 
en rechts. Bij een ouder weefgetouw kan het zijn dat de schering-
draden wat minder netjes in één vlak liggen. Maar de sprong moet 
zo duidelijk zijn dat je zonder problemen het weefschuitje of de 
steeklat erdoorheen kunt brengen.

Begin weven

STAP 11

https://www.youtube.com/watch?v=0cllKwg35zA&index=13&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=0cllKwg35zA&index=13&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=0cllKwg35zA&index=13&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
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WAT IS ER MIS MET DE SPRONG ?

De sprong ziet 
er rommelig uit

⁄     De scheringdraden kunnen aan elkaar  
kleven. Beweeg het riet nog een keer heen 
en weer. Dat is vaak al voldoende om de 
scheringdraden los te maken.

⁄   De scheringdraden zijn niet strak genoeg 
gespannen. Draai de doekboom een tikje 
verder door.

⁄   De scheringdraden hebben niet allemaal 
dezelfde spanning. Je moet opnieuw aan-
knopen. 

Er loopt een 
draad schuin 
door de 
sprong

⁄   Waarschijnlijk zitten twee scheringdraden 
verkeerd om in het riet. Ze kruisen elkaar 
terwijl dat niet mag. Maak de knoop los 
waarmee deze draden zijn aangeknoopt. 
Haal de foute draden uit het riet. Laat de 
rest van de draden zitten. Haal de draden 
door de juiste rietopening. Zorg dat ze el-
kaar niet kruisen! Knoop de schering draden 
opnieuw vast aan de aanbindlat.

CONTROLEER OP RIJGFOUTEN
In het beginstuk kun je gemakkelijk controleren of je fouten hebt 
gemaakt in de rijging. Door de afstekende kleur van de inslag zie 
je duidelijk het patroon. De inslagdraad gaat steeds twee op, twee 
neer. En elke inslag verschuift hij een plaatsje naar rechts. Er ont-
staan duidelijke schuine lijnen. 

Als er iets niet klopt in het patroon, heb je waarschijnlijk een rijgfout 
gemaakt. De scheringdraad zit dan misschien niet op de goede 
schacht, of helemaal niet door een hevel. Ga na welke schering-
draad fout zit. Knoop het bundeltje los waarin die draad zit en haal 
de foute scheringdraad uit het riet en uit de hevel. Laat de rest van 
de draden zitten! 

Rijg de scheringdraad nu door de juiste hevel en haal hem door 
de juiste opening van het riet. Misschien moet je een hevel bijkno-
pen (uitleg op bladzij 33). Trek de losse scheringdraden weer strak 
en knoop ze aan de aanbindlat. Let op dat ze allemaal de gelijke 
spanning krijgen. Weef nu nog een stukje met het afstekende ma-
teriaal, om te zien of het probleem is opgelost.
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Weven
 
 
Nu kun je beginnen met de sjaal. Maak een spoeltje met de  
donkerblauwe wol. Dat is de eerste kleur.

⁄   Maak sprong 1 (hendels 1 en 2). Voer  de inslagdraad in met 
een schuitje of steeklat. Laat het uiteinde van de draad een 
stukje uitsteken. Leg de inslagdraad schuin in. Laat de schach-
ten zakken en sla aan met het riet.

⁄   Maak sprong 2 (hendels 2 en 3). Leg de inslag schuin in, sluit de 
sprong en sla aan. 

⁄   Maak sprong 3 (hendels 3 en 4). Leg het losse uiteinde van de 
eerste inslag in deze sprong. Haal het eindje 1 à 2 cm van de 
rand naar boven tussen de scheringdraden door.

⁄   Leg de inslagdraad schuin in, sluit de sprong en sla aan.
⁄   Maak sprong 4 (hendels 4 en 1). Leg de inslag schuin in, sluit de 

sprong en sla aan. 
⁄   Zo ga je verder: sprong 1, sprong 2, sprong 3, sprong 4, enzo-

voort.

Dit is het ritme van het weven: 
⁄   sprong open
⁄   inslaan
⁄   sprong sluiten
⁄   aanslaan

EÉN KEER AANSLAAN IS VOLDOENDE
Veel wevers geven de inslag graag nog een tikje na met het riet. 
Dat is niet nodig. Eén keer aanslaan is genoeg. Als je iedere keer 
even hard (of zacht) aanslaat, krijg je een mooi regelmatig weefsel.

Deze sjaal wordt vierkant geweven. Dat wil zeggen: het aantal in-
slagdraden en het aantal scheringdraden per centimeter is gelijk. 
Dat is dus een kwestie van uitproberen hoe hard je moet aanslaan. 
Als je een stukje hebt geweven, meet je hoeveel inslagen je hebt 
gemaakt in een centimeter. Leg een centimeter op je weefsel en tel 
de inslagen. Heb je meer dan 6 inslagen per centimeter? Dan moet 
je zachter aanslaan. En andersom: bij minder dan 6 inslagen moet 
je harder aanslaan.

PAK DE RIETLADE ALTIJD IN HET MIDDEN VAST
Bij het aanslaan pak je de rietlade altijd in het midden vast. Zo 
wordt de druk van het riet regelmatig over het weefsel verdeeld. 
Wissel steeds van hand; sla om en om met rechts en met links aan. 

WAAROM SCHUIN  
INLEGGEN?
Omdat je anders gaat inweven. 
De scheringdraden worden 
naar elkaar toe getrokken en 
je krijgt het zandloper-effect. In 
het ergste geval breken de bui-
tenste scheringdraden.

Hoe schuin moet je inleggen? 
Dat zul je moeten uitprobe-
ren. Een hoek van 20° is een 
goed begin, maar het verschilt 
per weefsel. Je mag aan beide  
zijden ongeveer 1 centimeter 
inweven. Als je meer inweeft, 
leg je niet schuin genoeg in.

STAP 12



27

DE ZWEVENDE ZELFKANT
Bij kepers (en bij veel andere bindingen) heb je een zwevende zelf-
kant nodig. Alleen bij linnenbinding kun je zonder een zwevende 
zelfkant weven.

De zwevende zelfkant wordt gevormd door de buitenste schering-
draden, eentje links en eentje rechts. Omdat ze niet door een hevel 
gaan, blijven ze altijd horizontaal. Ze weven niet op en neer, zoals 
de andere scheringdraden. Daarom worden ze al snel een beetje 
langer dan de rest van de schering. Je kunt ze dan aan de achter-
kant verzwaren met een gewichtje, om ze strak te houden.

Hoe weef je met een zwevende zelfkant? De meest gebruikte  
methode is als volgt:

⁄   Voordat je inslaat, duw je met het schuitje de zwevende zelfkant 
omlaag. De inslag zal hier over de zwevende zelfkant gaan.

⁄   Voer het schuitje door de sprong.
⁄   Aan de andere kant van het weefsel houd je je hand klaar om 

het schuitje op te vangen. Met een vinger duw je de zelfkant 
omhoog. De inslag zal hier onder de zwevende zelfkant gaan.

⁄   Terug doe je precies hetzelfde. Dus aan de kant waar het  
schuitje is, duw je de zelfkant omlaag.

⁄   Aan de kant waar je het schuitje opvangt, duw je de zelfkant 
omhoog.

OPBOOMLATJES INLEGGEN
Wanneer je weefsel zo lang is geworden dat het de doekboom 
raakt, ga je opboomlatjes inleggen. Daarmee zorg je ervoor dat 
het weefsel netjes glad op de doekboom komt, en niet beschadigd 
wordt door de knopen of koorden die aan de doekboom zitten.
 

REGELMATIG DOORBOMEN
Het riet slaat onder een bepaalde hoek tegen het weefsel aan. Het 
mooiste, meest gelijkmatige effect krijg je als het riet steeds onder 
dezelfde hoek tegen het weefsel aan slaat. Dat betekent dat je re-
gelmatig moet doorbomen, zo om de twee of drie centimeter. Het 
is verleidelijk om een flink aantal centimeters door te weven en dan 
het hele stuk in één keer door te bomen, maar dat geeft onregel-
matige inslagen. In het weefsel zie je strepen waar de inslagdraden 
dichter op elkaar, of juist verder uit elkaar liggen.

Weef niet te dicht bij de borstboom en niet te dicht bij de hevels. 
Het optimale punt is per weefgetouw verschillend. Dat moet je zelf 
uitvinden. Het riet moet min of meer verticaal staan.

Probeer bij het doorbomen steeds de schering weer op dezelfde 
spanning te krijgen.

niet zo:
het riet slaat aan dicht 
bij de borstboom

maar zo:
riet staat bijna verticaal
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PAUZEREN
Wanneer je niet weeft, zet dan de schering een tikje losser. Het is 
niet goed voor de draden om continu onder spanning te staan. 

EEN NIEUWE KLEUR BEGINNEN
Eerst moet je de oude kleur afhechten: Maak de laatste inslag, sluit 
de sprong en sla aan.

⁄   Knip de inslagdraad af, op ongeveer 6 centimeter van de zelfkant
⁄   Open nog een keer de laatste sprong.  Sla het losse eindje om 

de zwevende zelfkant heen en leg het eindje in de sprong.  
Haal het naar boven op ongeveer 2 centimeter van de zelfkant

⁄   Sluit de sprong en sla aan.

Nu kun je de nieuwe kleur aanhechten. Dat gaat op dezelfde manier:
⁄   Maak de volgende sprong. Leg de nieuwe inslagdraad in.  

Laat het uiteinde van de inslagdraad ongeveer 6 centimeter 
uitsteken. Sluit de sprong en sla aan.

⁄   Open de sprong nog een keer en leg het losse eindje in de 
sprong. Sla het losse eindje om de zwevende zelfkant heen.

⁄   Sluit de sprong en sla aan.

HOEVEEL CENTIMETER HEB JE AL GEWEVEN?
De ongewassen sjaal moet 220 cm lang worden. Bij het wassen zal 
hij krimpen tot ongeveer 180 cm. Rijg om de 25 cm een dun draad-
je aan de zijkant van het weefsel. Noteer hoe vaak je zo’n draadje 
hebt gebruikt. 

DE KLEURVERDELING IN DE INSLAG
Voor de strepen in de inslag weef je de volgende kleuren:

29,3  cm     aqua
4,0  cm     lichtgroen
2,0  cm     aqua
0,7  cm     lichtgroen (4 inslagen)
6,7  cm     aqua
3,4  cm     donkerblauw
16,7  cm     aqua
22,7  cm     donkerblauw
7,7  cm     aqua
4,3  cm     lichtgroen
6,7  cm     aqua
19,3  cm     donkerblauw
16,7  cm     aqua
2,7  cm     lichtgroen
1,7  cm     aqua
1,0  cm     lichtgroen
23,3  cm     aqua
14,0 cm     donkerblauw
3,4  cm     aqua
2,0  cm     donkerblauw
1,3  cm     aqua (8 inslagen)
0,7  cm     donkerblauw ( 4 inslagen)
0,7  cm     aqua (4 inslagen)
29,3  cm     donkerblauw

Totaal: 220 cm

Je kunt natuurlijk ook je eigen streepverdeling maken. 

TIP 
Zet de schering iets losser voor je gaat meten. Met een 
strakke schering wordt het weefsel uitgerekt. Het lijkt dan 
of je 220 cm hebt geweven, maar als je het weefsel van het 
getouw haalt blijkt het minder te zijn.
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Afhechten
 
 
 
 
Na 220 cm houd je op met weven. De laatste inslag hecht je af  
zoals wanneer je van kleur wisselt:

⁄   laatste sprong nog een keer maken
⁄   losse eindje om de zelfkantdraad en inleggen in de laatste 

sprong
⁄   sprong sluiten en aanslaan.

Nu moet je ervoor zorgen dat de laatste inslagen niet uitrafelen als 
je het weefsel van het getouw haalt. Neem naaigaren in een afste-
kende kleur en zet de laatste inslagen vast door ze om te slingeren.

24 UUR LATEN RUSTEN
Het beste is om nu een dag te wachten voor je het weefsel van het 
getouw haalt. Dan krijgen de draden gelegenheid om zich te voe-
gen naar hun nieuwe plek. Zet de spanning een tikje losser!

DE SJAAL KOMT VAN HET GETOUW
Knip de scheringdraden door. Let op dat je voldoende lengte over-
houdt om franjes te draaien! Ongeveer 20 cm is ruim voldoende 
voor de franjes. Als je langs het riet knipt, worden de losse uitein-
den even lang.

Laat de sjaal van de doekboom rollen en schuif de knopen van de 
aanbindlat.

Einde weven

STAP 13

https://www.youtube.com/watch?v=n-b5SOcJlho&index=14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=n-b5SOcJlho&index=14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=n-b5SOcJlho&index=14&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa


STAP 14

Franjes 
draaien
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Franjes  
draaien
 
 
 
Leg de sjaal plat op tafel en leg er een groot zwaar boek op om  
de sjaal op zijn plaats te houden. Voor elke franje neem je twee 
bundeltjes van 4 draden. Draai elk bundeltje tussen je vingers  
10-12 keer naar rechts. Als je handig bent, kun je twee bundeltjes 
tegelijk draaien. Leg een knoop onderin en laat los. De bundeltjes 
draaien nu linksom om elkaar heen.

Draai de franjes niet te strak, anders zullen ze niet goed meer  
vervilten.

FRANJES AAN HET BEGIN VAN DE SJAAL
Aan het begin van de sjaal zit nog het katoenen garen dat je  
gebruikt hebt om de wiggen dicht te weven. Dit haal je er voorzich-
tig en in gedeeltes tussenuit. Begin aan de rechterkant. Haal daar 
ongeveer 5 cm weg, zodat je een paar franjes kunt draaien. De rest 
laat je zitten totdat je klaar bent met de franjes. Daarna haal je weer 
5 cm weg.

Je schuift de scheringdraden uit elkaar en knipt voorzichtig het  
katoenen garen door. Nu kun je makkelijk de losse stukjes draad 
eruit trekken. Knip niet meer dan 1 of 2 draadjes tegelijk. Voor je 
het weet, heb je ook een scheringdraad doorgeknipt! 

https://www.youtube.com/watch?v=T5y-HYScRME&index=15&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=T5y-HYScRME&index=15&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=T5y-HYScRME&index=15&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa
https://www.youtube.com/watch?v=T5y-HYScRME&index=15&list=PLDo5qF0pYYReIxxo10Wo7j5i4p4nbtyOa


STAP 15
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De sjaal vollen
 

 
De sjaal voelt nu nog hard aan en het weefsel is open. Daarom 
gaan we de sjaal vollen. Dat is: expres laten vervilten. Na het was-
sen zal de sjaal zacht en dicht zijn. Kijk eerst de sjaal nog even na. 
Knip de losse eindjes af die uitsteken op de plekken waar je een 
draad hebt aangehecht of afgehecht.

Meet de sjaal voordat je gaat vollen en schrijf op hoe lang en hoe 
breed hij nu is.

Dit is het recept voor het vollen van wollen stoffen:
⁄   Weeg je sjaal.
⁄   Schaaf of rasp een stuk olijfzeep. Maak zoveel schaafsel dat je 

20% hebt van het gewicht van je sjaal. Los het schaafsel op in 
een klein bakje met heet water.

⁄   Maak een sopje van water en de opgeloste olijfzeep. Neem 
zoveel water dat je weefsel net onder staat. Controleer regel-
matig hoever de stof gevold is, en of je al moet stoppen. Het 
kost vaak maar een paar minuten.

⁄   Franjes kun je tussen je vingers wrijven tot ze een goed samen-
hangend koordje zijn geworden.

⁄   Neem schoon water van ongeveer dezelfde temperatuur en 
spoel het sop grondig uit. Blijf herhalen totdat er geen sop 
meer uit het weefsel komt.

⁄   Knijp het water eruit. Rol eventueel in een handdoek om het 
water eruit te persen. Rol weer uit en leg de stof uitgespreid te 
drogen. Trek eventueel een beetje in vorm.

Als de franjes goed gevold zijn, kun je de knoop eraf knippen.

Meet je sjaal weer na het vollen en schrijf ook de nieuwe maten op. 
Je ziet hoeveel de sjaal gekrompen is!
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Problemen  
oplossen
 
 
GEBROKEN SCHERINGDRAAD
Een gebroken scheringdraad repareer je op de volgende manier: 

⁄   Knip een nieuwe draad van hetzelfde materiaal als de schering. 
Hij moet lang genoeg zijn om de afstand van de achterboom 
tot aan het weefsel ruim te overbruggen.

⁄   Knoop de nieuwe draad aan de oude scheringdraad vast, zo 
ver mogelijk naar achteren in het weefgetouw, in de buurt van 
de achterboom. Een deel van de oude draad blijft los hangen.

⁄    Haal de nieuwe scheringdraad door de juiste hevel en de juiste 
rietopening. Dus die waar eerst de oude draad doorheen liep. 

⁄   Zet een speld in het weefsel, recht onder de plek van de ge-
broken scheringdraad. Sla de nieuwe scheringdraad eromheen 
met een paar achtjes. Zorg ervoor dat de nieuwe draad net zo 
strak komt te staan als de rest van de schering.

⁄    Nu kun je gewoon verder weven. De nieuwe draad neemt de 
plaats in van de oude draad. Weef zover tot je met het losse 
eind van de oude, gebroken draad het weefsel kunt bereiken.

⁄    Haal de speld los en knip de nieuwe draad door, bij de rand van 
het weefsel.

⁄   Haal het loshangende eind van de oude draad door de juiste 
hevel en de juiste rietopening. Zet dit eind op dezelfde manier 
vast met de speld in het weefsel. Zorg dat de spanning goed is. 
Haal de rest van de nieuwe draad weg.

⁄    De schering is weer intact. Je kunt verder weven. Als de speld 
over de borstboom gaat, haal je hem eruit. Knip de losse eind-
jes af.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EEN NIEUWE HEVEL KNOPEN
Neem een draad van dun vissersgaren of een andere stevige draad 
die niet rekt. Meet een stuk af dat 2,5 à 3 keer zo lang is als een hevel. 
Bepaal de plaats waar de nieuwe hevel moet komen. Vouw de draad 
dubbel en sla het dubbelgevouwen eind om de onderste schachtlat. 
Haal de losse einden door de lus die is ontstaan en trek aan.

Vervolgens steek je een dun potlood of dikke haaknaald door  
de heveloogjes van twee hevels die links en rechts liggen van de 
hevel die geknoopt moet worden. Om dat potlood heen ga je het 
heveloogje knopen.

Begin met een platte knoop vlak onder het potlood. 
Daarna leg je een platte knoop op de bovenkant van het potlood. 

Knoop vervolgens de twee losse einden om de bovenste schachtlat 
vast.

ALS EEN DRAAD DOOR EEN FOUTE HEVEL ZIT
Knip de hevel door en gooi hem weg. Knoop een nieuwe hevel op 
de juiste schacht om de draad heen. Hiernaast kun je lezen hoe dat 
moet.

BELANGRIJK 

De onderste knoop ligt ligt dus op dezelfde hoogte als de 
onderkant van de andere heveloogjes!
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Vraag advies aan de verkoper. Een gespecialiseerde garen-
leverancier zal je kunnen vertellen hoeveel draden per centimeter 
je moet inrijgen voor een keper. Vertel er wel bij dat je de sjaal  
wilt vollen. Dat maakt namelijk uit voor het aantal draden per  
centimeter.

Het is verstandig om eerst een proeflapje en te weven en te vollen. 
Hoe voelt het weefsel daarna? Is het te stijf, dan zet je de draden 
wijder uit elkaar (dus minder draden per centimeter). Let erop dat 
je dan ook minder inslagen per centimeter krijgt. Je moet altijd 
vierkant weven. Is het weefsel te los, kies dan voor meer draden 
per centimeter.

Als je met 
andere wol
wilt weven
 
 
 

 
Je kunt er eventueel voor kiezen om de sjaal van andere wol te  
weven. Hoeveel draden per centimeter heb je dan nodig in de 
schering? Dat hangt ervan af:

⁄   hoe dik is de wol?
⁄   gaat de wol vervilten of niet?

Kies bij voorkeur een wol die ongeveer even dik is (540 meter per 
100 gram). En neem in ieder geval wol die kan vervilten. Breiwol 
is vaak behandeld tegen vervilten! Het heet dan Superwash. Er  
bestaat wel breiwol die kan vervilten, maar het is erg lastig weven. 
Er zit namelijk veel rek in breiwol zodat het moeilijk is om de span-
ning goed te krijgen. Je sjaal krijgt dan overal hobbels door de on-
gelijke spanning van de schering. 
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Films
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Een bijzonder woord van dank is voor Marijke Dekkers. Zij heeft 
ons de afgelopen jaren als docent weven onschatbaar veel geleerd: 
theorie en praktijk, trucs en tips. Zonder haar was dit boek er über-
haupt nooit gekomen. 

Deze publicatie is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk of kopie of welke andere wijze dan ook zonder 
toestemming van de auteurs.

Weefstudio de Sprong
Gouda, december 2015

Colofon
 
 

 

“WEEF JE EIGEN SJAAL” 
is bedacht en gemaakt door Janneke Stelling en Erma Klarenberg.

AAN DEZE UITGAVE HEBBEN MEEGEWERKT:
Daan de Rooij beeld, beeldbewerking 
Wemmeke Strating illustraties
Taco van Gerven  grafische vormgeving
Jeroen Maessen grafische vormgeving en technische realisatie

Veel anderen: weefsters, cursisten, vrienden, vriendinnen, echt-
genoten en kinderen, hebben met hun opmerkingen, reacties en  
suggesties bijgedragen. Zonder hun input was het niet gelukt. 
Daarvoor onze dank.
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