Cursusinformatie

Cursus Blokontwerpen maken en weven
Kenmerkend voor blokweefsels is een groepsgewijze afwisseling van verschillende weefeffecten van één binding,
bijvoorbeeld een afwisseling in groepen van een keper in kettingeffect en inslageffect. Bij blokweefsels kunnen
hiermee grotere dessins ontwerpen worden. Er zijn veel manieren om tot een blokontwerp te komen. In elke les
maak je kennis met een andere ontwerpmethode.
Het leuke van blokontwerpen is dat je een en hetzelfde ontwerp kunt vertalen naar verschillende weefbindingen.
Deze toepassing of het gewenste effect bepaalt de keuze van de weefbinding. In elke les staat een weefbinding
centraal. Daarbij worden de mogelijkheden – en soms ook de beperkingen – besproken die er bij de toepassing
van die binding kunnen spelen.
Les 1 – Blok intro en linnenbindingblok
- Uitleg basisbegrippen blokweefsels
- Tweebloksontwerpen maken
- Linnenbindingblok

Les 2 - Blokontwerpen met rasters en Keperpellen
- 2- en 3-bloksontwerpen maken met rasters
- Blokontwerp omzetten naar keperpellen
- Keperpellen en een blokje meer met kleur

Les 3 – Tekening omzetten in een blokontwerp Patrooninslagweefsels
- Tekening omzetten in blokontwerp
- Spelen met het blokontwerp: herhalen
- Blokontwerp omzetten naar zomer&winter

Les 4 Ontwerpen met ‘stars and roses’ - kantweefsels
- Ontwerpen met ‘stars and roses’, ‘cross and
diamonds’
- Blokweefsels met meer dan 2 effecten
- Blokontwerp vertalen in kantweefsel

Les 5 Blokontwerpen met getalreeksen – Dubbelweven
- Blokontwerpen met getalreeksen
- Blokontwerp omzetten in dubbelweefsel
- ‘Een blokje meer’ in dubbelweven

Les 6 – Van ontwerp naar toepassing
- Van ontwerp naar dessin
- Het maken van keuzen in ontwerp en binding
- Combinaties van bindingen en kleureffecten
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Opbouw lessen
Elke les bestaat uit:
- Een lesintroductie
- Een uitleg van een ontwerptechniek
- Uitleg van een omzetting van blokpatroon naar binding
- Een proeflap in de besproken techniek
Wat heb je nodig
Om deze cursus te kunnen volgen heb je nodig:
- 8-schachts weefgetouw, bij voorkeur met handbediening van de schachten
- Ruitjespapier 5 mm en ruitjespapier 1 cm en kleurpotloden
- Het gebruik van weefsoftware kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk.

Basiskennis
In deze cursus is het uitgangspunt dat je al basiskennis van weven en bindingsleer hebt. Dat betekent dat je:
- zelfstandig een getouw kunt opzetten;
- een bindingstekening kunt lezen en een beschrijving voor trappergetouw kunt omzetten naar een
handbediening;
- enige weefervaring hebt met de basisbindingen linnenbinding en keper en bij voorkeur ook
patrooninslagweefsels, kantweefsels en dubbelweefsels. In deze cursus worden deze bindingen gebruikt, en
bij de proeflappen krijg je gedetailleerde instructies zodat je ook zonder diepgaande kennis van deze
bindingen een proeflap kunt weven. Er is geen uitgebreide uitleg per binding inbegrepen, maar wel is hiervoor
extra cursusmateriaal bij Tissien te koop.

Huiswerk
Door het weven van de proeflappen wordt je inzicht in de mogelijkheden van een bepaalde weefbinding vergroot.
Je bent het meest flexibel bij het weven van verschillende variaties op een getouw met handbediening. Voor
zover mogelijk zullen steeds beide opties besproken worden. Naast de weefopdracht zijn er ook
ontwerpopdrachten.

Lesvorm
Er zijn verschillende lesvormen mogelijk:
- Digitaal – aanschaf per les in de webwinkel op www.tissien.nl – lesmateriaal is direct te downloaden. Per les
heb je recht op één gratis digitaal weefconsult.
Een weefcursus volgen op afstand vraagt meer inspanning dan een cursus met een docent voor de klas. Dat
geldt zowel voor de leerling als voor de docent. De beschrijving van wat je ziet en voelt aan een lap, het laten
zien wat draden doen in een weefsel is vaak moeilijk te beschrijven. Voor de cursist vraagt het ook inspanning
om bij het lezen de omschrijvingen om te zetten in een beeld. Als docent ken ik niet jouw basiskennis. Het kan
zijn dat je bij eerdere weefcursussen andere termen voor bepaalde begrippen gebruikt werden, of dat je nog
niet bekend bent met alle termen die in deze cursus gebruikt worden. Het uitwerken van de
ontwerpopdrachten en het weven van de proeflappen zijn voor het leerproject essentieel.
- Cursus kan in het atelier van Tissien worden gegeven voor kleine groepen. Zodra er drie aanmeldingen zijn
kan de cursusgroep van start. De startdatum wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
- Cursus op locatie. De ontvangende weefgroep organiseert dan het evenement. Voor les op locatie gelden
aangepaste tarieven. Informeer bij Weefnetwerk naar subsidie-mogelijkheden.

Informatie en aanmelden
Overleg en informatie kan altijd via e-mail (tissien@tissien.nl ) gevraagd worden.
Digitaal lesmateriaal is direct te bestellen en na betaling te downloaden via de webwinkel op www.tissien.nl –
rubriek digitale lessen.
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