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Netwerk I(epertnreefsels 0p B schachten

Netwerkweefsels zijr.r cinde-

loos voor wic wat ar.rders wil
rveven dan strepen en blok-
ken. Hier is een lveefsel rlet
gebogen lijnen en vlakken
zonder lange floltcringen.
decoratief en praktisch I

Laat je niet op het idee bren-
gcn dat een computergestuurd

dobbygetouw rret veel

schachten nodig is... Het ver-

trouwde rr"ritjespapier en een

weefsels te maken.
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Tek. 7

achtschachts tafel- of trapgetour.v zijn voldoende om boeiende

Kenmerken van netn'erkkeperlveefsels.
Het patroon wordt gevormd door delen weefsel met scheringeffect en delen met inslageffect. Op
de grenzen daartussen is een "onzuivcre" binding. De patroonlijnen zijn vrijwel altrjd gebogen.

Netwerken.

Netwerken zijn rasters waarop de rr.,1ging en de trapwijze worden ontworpen. Een netwerk wordt
opgebouwd door een netwerkrapport te herhalen. Een netwerkrapport is afgeleid van een rijg-
rapport of een traprapport. Nu kiezen we als netwerkrapport een drieschachts keper, tek.1. Voor
acht schachten ziet het netwerk voor cen nlging eruit volgens tek.2. Het netwerkrapport past 2

2 i keer in de hoogte.

Ontwerpen.
Teken op ruitjespapier een slingerende lijn tussen zes regels, tek.3. De lijn zetten we om in blok-

jes, tek.4. Het totale aantal blokjes is

deelbaar door drie. Blokjes kunnen

naast elkaar staan, niet boven elkaar.

soms een regel overslaan kan wel.
De blokjesh.ln noemen we de ont-
werprijging. Ernaast komt een L
keper aanbinding. Daaronder een

trapwijze in een baan van zes hokjes

breed op dezelfde manier ontwor-
pen als de rr.lging. Teken de binding
als een blokpatroon, tek.5, dit laat de

hooldlijnen van het patroon zien.

Vergehjk met tek.9 en tek. 1,1.
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Schaal en verhouding.
Als straks in het weelsel ieder hokje van de ontwerprijging eén draad wordt, kun je uitrekenen 

a
hoe groot een patroondeel wordt. Als dat te klein is kunnen we de ontwerph.ln uitrekken door b
ieder hokje twee. drie of meer hokjes breed te maken. Het patroon wordt daardoor rustiger en c
overzichtelijker. Nu doen we dat niet in verband met ruirr.rtegebrek.

Via ontwerpbaan naar netwerkrij ging.

Teken met een rode pen de uitgerekte ontwerprijging als een trappetjeslijn op de ruitjesir.ln, tek.6.

De ruimte tussen deze twee lijnen noemen u,e de ontwerpbaan. Al1e grrjzige hokjes van het werk
die binnen de ontwerpbaan va1len, zijn met elkaar de rr.lging op 8 schachten, tek.7.

Trapwiize voor trapgetouw.
De trapwijze wordt op dezelfde manier ontworpen als de rr.1ging. Je kunt de ontwerplijn van de

rrjging gebruiken ofeen addere verzinnen. tek.8 en 9

Aanbinding.
Schuif daarmee over de diagonalenbaan tot je een geschikte aanbinding vindt. aanbinding bij
tek.8. Of teken een aanbinding met !., - 

keperlijnen in een veld van 8 x 8 hokjes, tek.9.
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Trapwijze voor tafelgetouw en

dobbygetouw.
Bekrjk eerst tek. 10. Trapn ijze a

geeft inslageffect over de hele

breedte; b scheringeffect; c een

combinatie van beide. Maak nu

op ruitjespapier in een baan van

acht hokjes breed diagonalen met

cirkeltjes en blokjes zoals op

tek. 1 l. ZeÍ daarin met potlood een

golvende h.1n en maak met een

rode pen daar een trappetjes hjn
van. Vul óf links óf rechts van die

hjn ook de witte hokjes in tek.12.

De cirkeltjes worden niet inge-

vuld. Iedere horizontale regei is
een inslag. De ingevulde hokjes

zqn de schachten die on-rhoog

gaan, tek. 13. Een andere moge-

Itjkheid is om op het raster van

een ontwerpbaan te tekenen van

drie of vier hokjes breed. Daarna

ófer binnen ófer buiten de hokjes

invullen tek. 14.

Spiegelen.

Wil je een ontwerp spiegelen, dan

kan dat het beste vóórdat de ont-

werphjn omgezet wordt in de rij-
ging of de trapwijze. De netwer-

knjging en trapwijze zijn dan niet
precies spiegelbeeldig, maar de

keperlijnen van het weefsel lopen
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Tekening 9

wel door. Zou je de rLjging en trapwijze spiegelen dan ontstaan er door de keringen van

de keper'hjnen uitgesproken verticale en horizontale lijnen in het weefsel.

Herhalen, plakken en knippen.
Wil je stukken rqging of trapwijze herhalen, doe dat dan a1trld in veelvouden van drie.

Wi1 je deien aan elkaar plakken of wegvouwen of -knippen, let er clan op dat het net-

werk precies doorloopt.

Variëren kan.
-met de ontwerplijnen; stei1, vlak, hoog, kort, lang, symmetrisch, asymmetrisch.

-met aanbindvelden; de verdeling en plaatsing van schering en inslageffect.

-met sommige "gewone" kepervariaties.

-in de dobbytrapwijze, met de vorrr en verhouding van schering en inslageffect.

Garendichtheid,
Het aantal draden per centimeter is als voof een ! t .p.t. De patronen komen het

beste uit met een vierkante insteliing.

Kleuren.
Het rustigst zijn weefsels met een kleur in de schering en een andere kleur in de inslag. Naarmate

het lichtdonkercontrast groter is, rvordt l.ret beeld onrustiger. Netwerkkepers in eén kleur zijn

alleen mogelijk als er een dLudelijk kr,aliteitsverschrl is tussen schering en inslag. Kleurbanen

kunlen soms rommelige soms spannende resultaten geven.

}[ateriaal.
Het patroon is het duidehjkste zichtbaar n-ret gladde sarens. maar geeft r'errassende resultaten

met structuurgarens. Het is zeker de moeit.' r'atr het uitproberen §'aard.

heel klein str.rkje van het grote gebied lan netuerku'eefsels. \'eel


