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N°102.491 - Instructies rond weefraam
Knutselidee

Materialen:
rond weefraam
wol

schaar

Het opzett en

rond weefraam
Instructies

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 1 uur

Bij het opspannen moet men erop letten, dat de spandraden altijd 
over de bovenkant van het frame lopen!
We beginnen bij gat 1, door de draad van de binnenzijde naar 
binnen te trekken en het draad-einde samen te knoppen. Nu leiden 
we de draad van de buitenzijde door gat 14, van daar uit door gat 
15 weer naar buiten, dan weer naar het tegenoverliggende gat 2. 
Van gat 2 gaat het op dezelfde wijze verder naar gat 3 en vervol-
gens naar het tegenoverliggende gat 16. Bij het opspannen dient 
de onderstaande volgorde in acht te worden genomen:

van gat 3 naar gat 16
van gat 17 naar gat 4
van gat 5 naar gat 18
van gat 19 naar gat 6
van gat 7 naar gat 20
van gat 21 naar gat 8
van gat 9 naar gat 22
van gat 23 naar gat 10
van gat 11 naar gat 24
van gat 25 naar gat 24
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Met het vrije einde van de spandraad, kunnen we nu meteen beginnen 
met weven. Dit is zeer eenvoudig. We leiden de weefdraad zo, dat we de 
draad steeds strak aantrekken, zodat het weefsel dicht en gelijkmatig 
wordt.
Raakt de draad op, hoef je deze niet aan te knopen, we leggen het begin 
en het einde naast elkaar over enkele spandraden.
Als het weefsel de gewenste grootte heeft bereikt, leiden we het einde 
van de weefdraad langs de volgende spandraad zo ver mogelijk in het 
weefsel en knippen de overtollige draad af.

Nu knippen we de spandraden dicht bij de binnenkant van de ring af. 
Vervolgens leiden we het einde van elke spandraad lang de volgende 
spandraad zo ver mogelijk in het weefsel en knippen het restant af.

Nadat de ring volgens de aanduiding bespannen is, blijft alleen nog gat
13 over.

We leiden de draad van gat 12 naar gat 13, en vandaar naar het midden 
tussen de draden 1 en 25 naar beneden en tussen 12 en 13 terug omhoog. 
Door het aantrekken ontstaat nu de draadkrui-sing precies in het midden.
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Het weven

Het verwijderen van het weefsel




