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in u kunt spelen met diago-
nale, vertirale en horizontale banen.
Voor wie experimenteren wil zijn er
spelleties mogeliik met optische
eÍÍecten, aÍwiikende materialen,
andere aanbindingen en trapwijzen.
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Deze kepervariatie heeft veel en regelmatige keringen. De lengte van de keperstukken is korter dan

van de eerste tot de laatste schacl-rt. De keerpunten verschuiven steeds één of meer schachten. (teke-

ning 1).

UUing werkwijze

Om tijdens het ontwerpen niet in de war te raken, ontwerpen we op twee of driemaal de hoogte van

het totale aantal schachten. Begin de slangenkeperrr.lging op de onderste schachten. Zodra de rij-

ging in de volgende groep schachten is getekend, kan dat stuk overgenomen worden op de onder-

ste groep. Uiteindelijk staat daar dan de rijging. (tekening 2).

RUUinU yariaties

Om binnen het principe van de slangenkeper te blijven, worden er geen schachten overgeslagen.

Variatiemogelijkheden zijn :

- variaties in de lengte van de keperstukken (tekening 6, tekening 3, tekening 4);

- één, twee of meer schachten opschuiven brj een volgende kering (tekening 2. tekening 3);

- spiegelen erVofherhalen van stukken r4ging, tekening 1, tekening 3, tekening 4, tekening 5, tek-

ening 6);

- combineren met keringen op de eerste en iaatste schacht, tekening 4;

- combineren met rechte rr.1ging, tekening 5. tekening 3;

Rt]Urng ontwerplijnen

Als de "slangenlijn" van de rrjging in dezelfde richting opschuift, kunnen lange doorgaande diago-

nale lijnen geweven worden (tekening 1, tekening 6). in de binding ontstaan verticale lijnen door

keperstukken in de rijging, die even lang of langer zljn dan het totale aantal schachten (tekening 5).

Horizontale lijnen ontstaan door keperstukken in de trapwijze, die even lang of langer zijn dan het

aantal trappers (tekening 3, tekening 4).
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Door de kwaliteit van de binding is
de slangenkeper een soepel weeÍsel
EN dAATOM 
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Als u naar de bindingstekenrng krjkt, begrr.lpt u meteen waar deze naam van-

daan komt. Kenmerkend zr.ln de diagonale banen met schering- en inslagef-

fect, die een ruimtelijke werkilrg suggereren.
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Àanhinding

De gebruikelijke aanbinding is die van een achtschachts meergraatskeper. Als voorbeeld is

..n fr aanbinding gebruikt (tekening I tot en met 6).

Ilotlerin0en

Om lange flotteringen te vermijden is het grootste getal van de keperformule tenminste één

kleiner dan het kortste keperstuk van de rr.yging. In bovengenoemde tekeningen is het groot-

ste getal drie en het kortste keperstuk vier (van kering tot kering). Om lange inslagflotterin-

gen te maken staat het grootste getal onder de streep van de keperformule, en is geh.lk of gro-

ter dan dat van het kortste keperstuk. voor deze nlgingen zou dat kunnen ziin fi- re-
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kening 7) ol' --1-; (tekening 8).

Om lange scheringflotteringen te maken staat het grootste getal boven de streep van de keper-

formule ... enz.

Trapvariaties

Traditioneel is de trapwijze volgens hetzelfde principe als de rijging (tekening 1). Dat kan

een prachtig weefsel worden. Maar er is meer mogelijkl Alle hierboven beschreven rrjgva-

riaties zijn te gebruiken als trapvariaties. Andere kepertrapvariaties kunnen verrassende

resultaten opleveren (zie FLWK nr. 39 "Trapvariaties voor achtschachtskepers").

Garendichtheid

Meestal worden slangenkepers vierkant geweven. Bekrjk de bindingstekeningen goed; hoe

meer lange flotteringen, des te hoger het aantal draden per centimeter zal zljn.

I{leuren

De binding komt het duideh.lkst uit als de schering de ene kleur en de inslag de andere kleur

is, ook al verschillen die twee weinig. Kleuren kunnen in subtiele kleurverlopen of in brede

kleurbanen geplaatst worden. Grote licht-donker verschillen en korte heftige kleurritmes

geven een onrustig beeld.

Materialen

De binding blijft duidelijk zichtbaar brj gladde garens. Hoe meer structuur de garens hebben,

des te onduidelijker de binding wordt. Maar er kan zo wel een fascinerende structuurstof ont-

staan.
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Veel plezier er mee! Marijke Dekkers


