Weeftip 15

Scheringdraden vervangen
Bij sommige bindingen – zoals bij de wafel of bij transparant dubbel – kan het interessant zijn enkele draden te
vervangen door een andere soort. In deze weeftip de beschrijving van een methode om dit eenvoudig te doen.
a) Weef een paar centimeter linnenbinding.
b) Meet een nieuwe draad af van minimaal 1 m.
c) Zet de schacht omhoog waarop de te vervangen draad is ingeregen.
d) Knip dicht bij het weefsel de te vervangen draad door.
e) Knoop de losse draad die vanaf het riet komt vast aan de nieuwe draad.

A, C:
f)

D:
E:
Rijg het uiteinde aan de voorzijde aan een bijpassende borduurnaald. Maak eerst een steek evenwijdig
aan de scheringdraad.
g) Maak daarna een dwarssteekje, maar trek de lus nog niet aan.
h) Steek daarna de naald door het lusje om de draad te fixeren.

F:

G:
H:
Herhaal bovenstaande stappen voor de andere te vervangen draden. Trek
aan de achterzijde van het getouw de nieuwe draden voorzichtig door naar
achteren. De knoopjes moeten soms wat geholpen worden bij het riet en de
hevel.
j) Per ca. 10 cm weefbreedte bundel je de draden aan de achterzijde met een
stropje. Aan het stropje hang je met behulp van een S-haak een gewicht
waardoor de kettingdraden op gelijke spanning met de rest van de schering
komen. Bij meerdere bundels moeten alle bundels een gelijk gewicht hebben.
k) Om de nieuwe draden in het weefsel vast te zetten weef je eerst een paar
inslagen in linnenbinding.
i)

Als je later de draden door een ander type draad wilt vervangen, knip je die
scheringdraad door aan de achterzijde bij de knoop met het oorspronkelijke garen en
knoop je hier een nieuwe draad aan. De andere kant van de nieuwe draad knoop je
aan de draad die naar voren loopt. Sleep de nieuwe draad voorzichtig naar voren tot de nieuwe draad bij het
weefsel is. Knip de rest van de oude draad dicht bij het weefsel af en zet de nieuwe draad weer vast zoals
hierboven bij f, g en h werd beschreven..
Als je aan het eind van de schering bent, kan het gebeuren dat ook sommige scheringdraden spanning
verliezen. Leg hier dan een apart stropje omheen en verzwaar de bundel met een gewicht.
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