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SatUnpellenweefsel
door Marijke Dekkers

Satij n en satij npellenweefsels.
Opvallend is het gladde oppervlak, gevormd door flotteringen in schering- of inslagrichting, waartussen de enkele bind-
punten nauwelijks zichtbaar zijn. Voor- en achterkant zljn totaal verschillend: waar voor scheringflotteringe n zljn, zijn ach-
ter inslagflotteringen en andersom. Door de flotteringen kunnen kwaliteiten en kleuren van garens sterk uitkomen.

Bindingsprincipe en satij nrapporten.
In een rapport worden de bindpunten zo regelmatig mogelijk verdeeld, zij raken elkaar niet. De kleinste satijnbinding heeft
vijf schachten nodig, tek. 2 en 3.
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De verdeling van de bindpunten vindt men met behulp van een telgetal. Telgetallen berekent men uitgaande van het rap-
portgetal en volgens deze regels:
1. Het telgetal ligt tussen één en het rapportgetal min één.
2. }Jet telgetal kan niet deelbaar zijn op, of een gemeenschappelijke deler hebben met het rapportgetal.
In tekening 1 is in stappen een vijfschachts inslagsatijn getekend met telgetal drie. Tekening 2 heeft telgetal twee, tekening
3 is een scheringsatijn met telgetal twee. Voor zes schachten is er geen goed telgetal te vinden, maar er is een bruikbare
onregelmatige verdeling, tek.4. Getekend volgens de regels zljn de zevenschachtssatijn met telgetal drie en vier in tek.5,
en voor achtschachten met telgetal drie en vijf in tek.6.
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Als de flotteringen te lang worden kunnen er bindpunten worden toegevoegd,
waardoor de stof iets steviger wordt, tek.7.
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Versterkte satijn.

tE Schering- en inslageffect, en pellenweefsels.
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In een weefsel kunnen als trapvariatie onder elkaar schering- en inslagsatijn geweven worden.
Belangrijk daarbij is dat de draden van het schering- en inslagrapport tegengesteld afbinden, tek.8 voor
vijf schachten, en tek.9 voor acht schachten. Op zo'n manier kan gespeeld worden met kleuren en mate-
rialen, die afwisselend naar voren komen of naar achteren verdwijnen. Dat effect kan versterkt worden
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in satijnpellenweefsels, waarin ook naast
elkaar schering- en inslagsatljn te zien zijn.
Behalve de tegengestelde afbinding is het ook
belangrijk, dat de rapporten zo gekozen wor-
den, dat er geen bindpunten in de hoeken zijn.
Zie aanbinding tek.l l a,b,c.
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Ontwerpen blokverdeling.
Een satijnpellenweefsel kan als een zwart-wit blokverdeling op ruitjespapier ontworpen worden. De
zwarte hokjes worden rapporten met scheringeffect, de witte hokjes rapporten met een inslageffect.
Vergelijk de blokontwerpen van tek.10 a,b,c, met de bindingstekening van tek.1 1 a,b,c.

Kleurontwerpen voor pellenweefsels.

Maak op schaal: a. een blokontwerp (ek.12), b. een kleurverdeling voor de schering (ek.13), c. een
kleurverdeling voor de inslag (tek.14). Snijd de scheringtekening in verticale banen volgens het blo-
kontwerp, maar laat bovenaan een randje vastzitten. Snijd de inslagtekening in horizontale banen vol-
gens het blokontwerp. Vlecht de stroken door elkaar volgens het blokontwerp, tek.15.
Een andere manier is: Teken het blokpatroon in lijnen. Kleur de schering in de blokken van het scher-
ingeffect, tek.16, en kleur de inslag in de resterende blokken, tek.l5.
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Zelfkanten.

Gebruik een niet-door-de-hevels-geregen zelfkant draad (evt. verdubbelen), die in een eigen rietopening gaat.

Dichtheid en rietverdeling.
Als schering en inslag van hetzelfde materiaal zijn, wordt satijn met een vierkante instelling geweven. Omdat er zo wei-
nig bindpunten zljn, kan de schering tamelijk dicht in het riet. De rietverdeling moet zo gekozen worden, dat e1k rapport
in een afgerond aantal rietopeningen past.

Garens.
Traditioneel worden satijnweefsels geweven met één kwaliteit garen voor de schering en dezelfde of een andere in de
inslag, vaak in één kleur. Hoewel er prachtige weefsels gemaakt worden met een beperkt aanlal kleuren en materialen, zljn
er spannende mogelijkheden met veel kleuren en/of diverse materiaalcombinaties voor schering en/of inslag.

Omkrullen.
Satijn weefsels hebben de nijging om te krullen. Bij inslagsatijn krullen de zelfkanten naar voren en de knipkanten naar
achteren. Bij scheringsatijn is dat net andersom. Soms, soms niet, verdwijnt datna het wassen en persen. De oplossing bij
pellen gebruiksgoed is om kleine blokjes aan de kanten van de lap te plannen. Theedoeken zijn meestal zo gerweven.

Het omkruleffect kan ook gebruikt worden om een weefsel extra relief te geven. De blokken van de rijging moeten dan
smal zijn, en heel hoog geweven worden, of helemaal niet wisselen. Waar de blokken wisselen, wordt het omkruleffect
teniet gedaan. Het kan versterkt worden, door als inslag elastisch- of overtwistgaren te gebruiken, of garen dat krimpt tij-
dens het nabehandelen. Het weefsel moet gazig geweven worden, en de inslag kan dunner zljn dan de schering. Het weef-
sel zal, door krimp, aanzienlijk smaller worden.
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