De Magie van Weven
Een kaart-weefgetouw: Deel 2

Velen van ons zijn momenteel samen met onze kinderen thuis.
De Albers Foundation en Le Korsa bieden graag een
workshop aan, waarmee jouw kind de magie van kleur kan
ontdekken. Tot eind april zullen wij iedere week een nieuwe
kleur-opdracht lanceren, die kan worden uitgevoerd met
materiaal dat je waarschijnlijk gewoon in huis hebt.
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Gebruik een kaart-weefgetouw om te weven
MATERIALEN
° Garen in tenminste twee kleuren
° Gewone draad
° Schaar
° Een stuk karton, ongeveer in A4 formaat, of iets kleiner
° Twee of meer dunne reepjes karton
° Een (niet scherp) mes of ander dun en plat voorwerp dat glijdt tussen draden

OMSCHRIJVING
Maak een eenvoudig weefgetouw van karton en draad, en gebruik het om er een
klein weefsel van te maken. Sommige stappen moeten wellicht met behulp van
een volwassenen worden gedaan, maar het grootste deel van het weven zelf kan
door een kind worden gedaan.

STAPPEN
1.
Knip met je schaar, aan de boven- en
onderkant van het karton, smalle inkepingen.
Houdt ongeveer een vingerdikte ruimte ertussen.
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2. Leg een knoopje in je gewone draad. Deze draad wordt je “schering” of wel
de verticale draad in je weefsel. Haal de draad door de eerste inkeping aan de
bovenzijde en trek het strak zodat het knoopje tegen het karton aanzit. Trek
de draad naar de overeenkomstige inkeping aan de onderkant. Haal de draad
door de inkeping, aan de achterkant weer omhoog en door de tweede
inkeping weer naar voren. Ga hiermee door totdat de draad alle inkepingen
gehad heeft. Leg een knoopje achter de laatste inkeping en de knip rest af.
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3. Weef je mes tussen de scheringdraad, ga daarbij afwisselden boven en onder
iedere andere draad. Door je mes 90° draaien creëer je ruimte, dit wordt een
“sprong” genoemd, hier kunnen je horizontale draden gemakkelijk
doorheen. De horizontale draden in een weefsel worden “inslag” genoemd.

4. Knip een smalle inkeping bovenin je dunne kartonnen reepje. Haal het
uiteinde van een van je gekleurde garen door de inkeping en wind je garen
rond het karton. Dit is je “spoel”, die je garen heen en weer door je weefsel
haalt. Maak een spoel voor elke kleur garen die je wilt gebruiken. (Tip: wind
niet teveel garen om je spoel anders wordt het lastig om door de sprong heen
en weer te gaan.)
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5. Met de sprong open, haal je spoel erdoor, zodoende laat je je eerste rij garen
zitten. Zorg ervoor dat je ongeveer een vingerlengte staartje garen laat
hangen, zodat je dit er later in terug kunt stoppen.

6. Haal het mes weg en gebruik je vingers om het garen naar beneden te duwen.
Schuif het mes er terug in, maar ga nu over en onder de tegenovergestelde
scheringdraadjes door. Schuif de spoel terug door de sprong en herhaal.
Denk eraan dat je telkens afwisselt wat betreft onder en boven je schering
draadjes ten opzichte van je vorige inslag.
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7. Als je zover bent om een andere kleur te gebruiken, laat dan je eerste kleur
aan het weefgetouw vastzitten maar leg het opzij. Terwijl de sprong open is
haal je de spoel met je tweede kleur garen erdoor, laat een kort stukje over.

8. Herhaal stappen 5 en 6 zo vaak als je wilt. Voeg een derde kleur toe als je
wilt.
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9. Wanneer het weefgetouw vol is of je klaar bent met een kleur, knip dan je
garen van je spoel af en laat een kort staartje over dat je terug in de schering
kunt stoppen.

10. Om te eindigen, draai het weefgetouw om en knip de scheringdraadjes in het
midden door. Ze zullen door de inkepingen op de plaats gehouden worden.
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11. Draai het weer om. Trek telkens twee scheringdraadjes uit de inkepingen en
knop ze aan elkaar. Herhaal dit aan onder en bovenkant zodat alle
scheringdraadjes vastgeknoopt zijn en het weefsel bij elkaar houden.

12. Knip vervolgens de scheringdraadjes en ander verdwaald garen af.
Gefeliciteerd met je meerkleurige weefsel!
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