Overzicht weefcursussen Tissien
Weefatelier Tissien is het atelier van Ineke Elsinga, weefdocent met meer dan 20 jaar leservaring. Elke weefster
moet haar eigen weg vinden in de weefwereld. De individuele benadering van de lessen bij Tissien helpt je op weg
of brengt je weer terug op jouw weefroute. De lessen zijn altijd inspirerend en de uitgebreide en goed verzorgde
lesdocumentatie zorgt ervoor dat je thuis met het geleerde aan de slag kunt.

Weven voor beginners
In het ‘kennismakingsarrangement weven’ krijg je in een dagdeel een overzicht van wat er komt kijken bij weven.
Als je besloten hebt het echt te willen leren is de basiscursus weven een goed vervolg hierop. In een serie van

vijf lessen leer je alle beginselen van weven en het opzetten van een schachtengetouw, inclusief
materiaalkennis, kennismaking met verschillende soorten weefgetouwen, weefaccessoires en basisweefstructuren. Je kunt een proefgetouw huren voor de duur van de cursus.
De lessen zijn individueel en kunnen elk moment gestart worden.

Bindingsleer inzicht & overzicht
Als je net kunt weven, is er een wereld aan mogelijkheden te ontdekken. In de cursus ‘Bindingsleer
inzicht & overzicht’ krijg je in 10 lessen rondleiding door de bindingsleer. Deze cursus is ook geschikt
voor mensen die al jaren weven, en behoefte hebben om de losse flarden kennis te verbinden.
Deze cursus wordt gegeven aan groepen in het atelier van Tissien of bij u op locatie.

Overige cursussen
Weefatelier Tissien biedt diverse cursussen waarin per binding de mogelijkheden ervan verder worden uitgediept.
Veel van de cursussen kunnen via digitale lessen gevolgd worden, maar in cursusverband voor groepen in atelier
Tissien of op locatie gegeven. Een greep uit het cursusaanbod:
• Kleurenleer voor weefsters
• Wafels weven met bijzondere effecten
• Lace (kantweefsels)
• Dubbelweven
• Patrooninslagweefsels
• Blokweefsels ontwerpen en weven
• Netwerkontwerpen
• Werken met weefsoftware Fiberworks
• ‘Met kepers het hoekje om’
• Van schijnpatroon naar Deflected doubleweave
• Schijn en dubbel combineren
• Blokgestuurd schijndubbel
• Moiré-effecten weven.
• Double two-tie

Informeer naar de mogelijkheden
•
•
•
•

https://tissien.nl/weeflessen
Facebook : ateliertissien
E-mail: tissien@tissien.nl
Telefoon: 06-25421212
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