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Zelf geweven stoelkleedjes voor je stoelen!
Van oude T-shirts en een aantal linten kun je in een mum van tijd creatieve stoelkleedjes in
verschillende kleuren maken.
Veel plezier en succes!
Voor een kleedje van 28 x 38 cm:
Voorbereiding (het op maat knippen van de T-shirt stroken):
Bereid eerst de stroken voor het weven voor. Knip hierbij het T-shirt in de gewenste kleur (hier wit,
zwart en geel) in zo lang mogelijke, even lange stroken.
Voor de franjes heb je nog 29 T-shirt stroken met een lengte van 20 cm nodig.
Voor het omzomen knip je nog een strook van 43 x 7 cm op maat.
Zodat je het kussen aan de stoel kan bevestigen, knip je nog 2 stroken
van ca. 20 cm.

Voorbereiding (op maat knippen jute garen):
Van het jute garen knip je 30 stukken van ca. 90 cm af.

Weven (precies verklaart in de basisinstructies: „Handleiding voor het stokjesweven“):
Eerst plaats je de 30 stokjes in het frame en trek je door elk gat een stuk garen. Daarna begin je met het weven van de
T-shirt stroken (als je aan het einde van een strook bent gekomen, pak je gewoon een nieuwe en weef je verder). Je weeft
zolang door tot je ongeveer 29 cm hebt bereikt.
Zodra je de lengte hebt bereikt, neem je het weefsel uit het frame en knoop je het jute garen aan een zijde. Hierbij werk je
de franjes met een haaknaald mee in.
Nu knoop je ook de andere kant samen en neem je de strook (43 x 7 cm) om deze zijde te omzomen.
Tot slot haal je nog de bevestigingsstroken door het kleedje (hierbij aan de rand van het kleedje met een haaknaald een klein
gat maken en de strook erdoor trekken). Knoop de stroken samen. Veel plezier bij het weven!
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