
§hape shifters - 
Uekantelde

weefsels om tnee te spelen,

door Marijhe Dekkers.

Gekantelde weefsels verrassen
omdat ze een ongebruikelijke kant
laten zien en meer beeldende moge-
lijkheden bieden.

Stelje voor:je weeft een stuk linnen-
binding va11 ongeveer 80 crn lang en
10 cm breed met om de 2 cm een
stokje. Het weefsel rol je voor een
deel losjes op, je zet dat op z'nkant
neer en het overige deel zet of leg je
in bogen en plooien. Gebaseerd op
dat idee zrjn eindeloos veel variaties
te bedenken met vorm en formaat.
kleuren en materialen. Moeilijk hoeft
het niet Íe zijn. Wel is het zinnig om meer dan anders vooruit te denken: wat meer ont-
werpen te maken, proeven te weven en te experimenteren. Op zich zijn daÍ al spelle-
tjes. Wil je dat het weefsel zonder verharden blijft staan, dan lcun je stugge materialen
gebruiken, zoals bijvoorbeeld rnetaaldraad of waslijn. Kijk eens bij tuincentra, hobby-
en doe het zelf winkels. E,en nadeel van metaaldraad is dat je beslist op een diep
getouw moet weven, omdat er totaal geen rek in zit. Een andere mogelijkheid is om
de schering met weefgarens op te zetten en voor de inslag stugge materialen te gebrui-
ken, al dan niet in combinatie met garens. In de schering kan gespeeld worden met
kleuren en garenkwaliteiten, maar ook met rietverdeling. Je kunt dichte en open riet-
rijgingen afivisselen en zelfs centimeters in het riet overslaan, zodat bijzonder inslag-
materiaal goed te zien is. Zo nodig kunnen in de schering een beperkt aantal metaal-
draden geplaatst worden, die apart verzwaard achter het getouw hangen. De stugheid
van het inslagrnateriaal hangt af van wat je wilt laten zien. Wil je een 'muurtje' neer-
zeÍten, of mag het weefsel als stofplooien tussen stevige staanders. Het formaat telt
ook nree, naanrate het werkstuk groter wordt, heeft het meer gewicht van zichzelf .
Stug inslagmateriaal kan zrjn: metaaldraad. hout, karton, papiergaren, pvcl vislijn,
plexiglas, leer, kabeltouw of zelf geconstrueerd materiaal. De inslagen kunnen even
breed zr.ln als het weefsel of meer of minder uitsteken. Besteed extra aandacht aan het
begin en het einde van het weefsel. Dat kan variëren van onzichtbaar afplakken tot
dramatisch lange gevlochten en versierde koorden.

Van linnenbinding naar dubbelweefsel op vier schachten is maar een kleine stap
(tek. 1). Als het weefsel begint en eindigt met lange stukken waarbij de lagen niet
kruisen, dan ztjn er zodra het weefsel op z'n kant staat vier uiteinden, die gelijk of ver-
schillend van materiaal, lengte en hoogte kunnen zijn. Bepaal met zorg de lengte en
breedte van de lagen. Kruis de la-{en wanneer dat een versierende of constructieve
functie heeft, zoals het verbinden van de lagen, het verstevigen van het weefsel, het
spelen met kleurvlakken of het omsluiten van ruimtes of verstevigingsmateriaal. Je
kunt ook plaatselijk scheringdraden ongeweven laten en die laten hangen, doorknip-
pen, vlechten of versieren.

ST(DF T(DT TITEITEIN

Gey,even door Ellt' Flihteert.



lïeven

Alida I'loordzij 118-60 cm

Thkjesweefsel van Tine Holster
40-50 cnt.

"Clanned" v,eeísel van
Janneke van Kan 60-600 cm.
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tek.4

Weer een stap en een aantal schachten verder zr.1n de r-neerlagen r,r,eefsels (tek.2 en
tek.3). Alle principes als hier boven vermeld zijn te gebrr.uken. Bovendien kan je lagen
soms apart en soms samen weven (tek.4), en kan je kiezen welke lagen aan de buiten-
kant van het weefsel zichtbaar zijn. Op z'n kant gezet heeft het w.eefsel twee keer
zoveel uiteinden om rnee te spelen als er weefsellagen zijn. Vooral met nteer schach-
ten is het zinnig ont eerst een aantal vormstudies te maken in papier of ntet stof en
stokjes. Je kunt verschillende vormen maken en bekijken of het ontwerp spannender
wordt als je de verhoudingen -drastisch- wr.1zigt.

- bovenste weefsellaag
- tweede laag
- middelste laag
- eennaonderste laag
- onderste laag
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Li t eratuur : Dopp e I geu,e be Ursina Arn- Gri.schoÍt


