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Het apparaat wordt met tafelklemmen aan de tafel vastgemaakt.

In de gaten van de staafjes wordt nu een (ketting)draad ingetrokken. Deze kan met behulp van 
een haaknaald nr. 2 worden gemaakt. Om een goede houdbaarheid te verkrijgen, moet de ketting 
zo dik mogelijk worden ingetrokken. Afhankelijk van de dikte van draad 2-, 4- of 6-voudig. Voor 
tapijten is het beste jutegaren met een diameter van 2,5 mm.

Wanneer de kettingdraden dubbel worden ingeweven, moeten ze ook dubbel zo lang afgeknipt 
worden als de stof die geweefd gaat worden lang is. Dus moeten voor kleden van 1,2 m lengte dra-
den van 2,4 m lengte afgeknipt worden. Er moet rekening worden gehouden (enkele centimeters), 
met de rand of franjes. Deze moeten erbij worden opgeteld.

Deze staven, met de ingetrokken kettingdraden worden nu in de gaten van de plank met gaten 
gestoken.

Handleiding voor het stokjesweefraam
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1. WEEFSEL MET EFFENBINDING:

Nu kunt u beginnen met weven. Zo grof mogelijk garen wordt van bovenaf in de stokjes ingelegd, 
waarbij voor het eerste stuk het beste de effenbinding kan worden gebruikt. Zo wordt draad 
naar draad ingelegd (geweven), tot de houten stokjes tot bijna boven gevuld zijn.

Dan wordt stokje na stokje omhoog getrokken uit het weefsel en daarna weer opnieuw in het gat 
gestoken.

Nu weef je weer verder totdat de stokjes weer gevuld zijn.
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2. EENZIJDIG GERIBBELDE STOF:

Op deze manier kunnen zware dekens voor op banken, kinderwagens, enz. worden vervaardigd.

3. PATROONWEVEN:

Bij het stokjesweven kunnen hele patronen worden ingeweven. Het is echter heel voordelig om 
met eenvoudige motieven te beginnen. Er zijn twee manieren om een kleurovergang te maken. Bij 
de ene worden de kleuren met elkaar verweven, wat een beetje meer werk kost, maar er in de 
regel goed uitziet. Bij de andere werkt men zonder deze verstrengeling.

                               zonder verstrengeling
                     met verstrengeling
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4. RONDWEVEN (met een fijnere verdeling zijn twee apparaten nodig):

Voor het vervaardigen van een cirkelvormige structuur moeten de stokken met de gaten achter 
elkaar op de tafel worden vastgemaakt. Het is belangrijk om erop te letten dat het lijnen met de 
gaten van de twee staven naar elkaar toe worden gekeerd. De gaten zijn niet in het midden van de 
staven. Het achterste gatenstokje moet een beetje opzij worden geschoven. 
Bij het rondweven mag slechts een oneven aantal stokjes worden gebruikt. (Zie foto hieronder).
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