Weeftip 10

Kennismaken met weefsoftware
In dit document vind je informatie over verschillende weefsoftwarepakketten. Onderstaand eerst de tekst van het
artikel over weefsoftware dat ik in 2016 schreef voor het blad Weven. Daarna volgt informatie over de
verschillende softwarepakketten met meer detailinformatie.

Weven en software, dat zijn goede vrienden
Alweer dertig jaar geleden maakte ik mijn entree in de wereld van computers. Behalve bij mijn professionele
ontwikkeling in de automatisering gebruikte ik de computer ook al snel voor mijn weefhobby. Op de Spin&Verfmarkt van 1988 in Doesburg kocht ik een diskette met daarop het weefprogramma PCWeaver van de weefster
Ingrid Boesel. Op de pc draaide toen nog geen Windows en ook waren er geen kleurenschermen of zelfs maar een
muis! Toch had ik meteen al veel gemak van mijn aanschaf. Ik volgde in die tijd de weefopleiding in Delft. Het
maken van de bindingstekeningen ging dankzij de software veel sneller en ik kon daardoor meer tijd aan weven
besteden. Bovendien stimuleerde het me om variaties uit te proberen. PCWeaver is nu bekend onder de naam
PCW Fiberworks en is in de loop van de jaren tot een zeer stabiel en uitgebreid softwareprogramma
doorontwikkeld.
Toen de Canadese weefster Dini Cameron begin jaren negentig Nederland bezocht en het onder haar regie
ontwikkelde Windows-programma ProWeave introduceerde, was ik direct gegrepen door de heel andere aanpak
van dat programma. ProWeave is vergelijkbaar met een blad ruitjespapier waarop je de elementen van een
bindingstekening (inrijg, aanbinding, inslagrapport en kleurbalken) met elkaar combineert. Op één werkblad
kunnen zo heel veel bindingstekeningen ontstaan. Later is aan ProWeave nog een keperdatabank toegevoegd,
waaruit je direct weefsels kunt halen om te weven of verder te bewerken.
De laatste toevoeging aan mijn weefsoftware-palet is iWeaveIt, een ‘app’ waarmee je op de iPad, iPhone of
Android-tablet bindingstekeningen kunt maken. Een van de handigste toepassingen vind ik de ‘tracking’-functie
waarmee je de inrijg of het inslagrapport in leesbare porties kunt afwerken. Telkens als je op het scherm tikt,
komt het volgende stukje van de inrijg of het inslagrapport in beeld. Een prettige bijkomstigheid van deze app is
dat hij veel goedkoper is qua aanschaf; bovendien neem je een tablet makkelijk mee om bij je weefgetouw neer
te leggen. Je kunt de tablet-app iWeaveIt gebruiken zonder enig ander pc-weefprogramma, al zijn de functies dan
wel wat beperkt. Gelukkig kun je door jou ontwikkelde weefsels in een ander weefprogramma oversturen naar je
tablet om ze daar verder te gebruiken. De pc-software WeaveIt van dezelfde makers is overigens ook een zeer
gebruiksvriendelijk weefprogramma met heel veel mogelijkheden.
Het voert te ver om hier alle functies van de verschillende weefsoftwarepakketten te vergelijken. Daarom volsta
ik ermee een beeld te geven van hoe ik een weefsel ontwikkel met behulp van de diverse weefprogramma’s.
werkblad ProWeave

6-7-2017

© Ineke Elsinga – Weefatelier Tissien – www.tissien.nl – tissien@tissien.nl
Weeftip 10- Kennismaken met weefsoftware

pagina 1 van 8

Het uitgangspunt voor dit weefsel waren een dik en een dun wollen garen in contrasterende kleuren. Mijn keuze
voor de binding viel op de dik-dun-variant van het schaduwweefsel, omdat je hiermee op 8 schachten leuke
dessins kunt weven.
Het ontwerpproces begon in ProWeave met het tekenen van een pied-de-poule-motief. Via de analysefunctie
maakte ik daar een blokprofieltekening van. Met hulp van de keperdatabank zocht ik vervolgens een inrijg waar
het patroon in verschillende groottes werd herhaald.
Dit blokpatroon kopieerde ik een paar maal, waarna ik wat variaties in het aanbindblok maakte, zodat ik op
dezelfde inrijg ook een plus-, H- en O-vorm kon weven. Via bloksubstitutie in ProWeave zette ik het blokontwerp
om in schaduwweefsel. Voor de volgende stap – het omzetten in een dik-dun-versie – is ProWeave niet geschikt
en daarom gebruikte ik daarvoor PCW Fiberworks. De ‘tracking’-functie van iWeaveIt op de iPad gebruikte ik als
hulpmiddel bij het inrijgen en weven van het project op het proefgetouw.
PCW Fiberworks is sterk in het visualiseren
van de binding, ook in dik-dun.

iWeaveIt op de iPad helpt bij het inrijgen en het
volgen van het inslagpatroon tijdens het weven op
een handbediend getouw.

Welk programma past bij jou?
• Wil je alleen af en toe een bindingstekening kunnen maken en gebruik je graag de tablet, dan is iWeaveIt
een echte aanrader.
• PCW Fiberworks en WeaveIt voor pc zijn complete en aantrekkelijke weefprogramma’s, die zo logisch
werken dat je er vrijwel geen last van hebt dat de menu’s Engelstalig zijn. Ze geven beide een goed beeld
van het weefsel zoals dat er uiteindelijk gaat uitzien, ook bij het gebruik van dikke en dunne garens in een
weefsel, en ze hebben een geavanceerde bediening voor de elektronische dobby.
• ProWeave is een minder makkelijk programma voor beginners en is niet zo sterk in het weergeven van
weefstructuren, maar het is wel een programma waarmee je als gevorderde wever ontwerpmethoden
kunt toepassen die geen enkel ander weefsoftwarepakket biedt.
Als professional en weefdocent maak ik gebruik van meerdere weefprogramma’s, maar voor normaal gebruik is
dat beslist niet nodig. Belangrijk is dat het pakket jou hulp biedt en geen last bezorgt! De mogelijkheden van
weefsoftware zijn eindeloos, maar zonder kennis van bindingsleer heb je er niet zoveel aan. Als je echter goede
software gebruikt, kan het wel degelijk een grote hulp en stimulans vormen bij het verkennen van de
bindingsleer.
Voor meer informatie over de besproken weefsoftware:
ProWeave – www.proweave.com
PCW Fiberworks – http://www.fiberworks-pcw.com
iWeaveIt en WeaveIt – http://www.weaveit.com
(Bovenstaand artikel verscheen in oktober 2016 in het blad Weven.)
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Welke softwarepakketten zijn er en hoe moet je kiezen?
Weefsoftware moet je primair beschouwen als een hulpmiddel. Alleen als je enig begrip hebt van bindingsleer
kun je optimaal gebruikmaken van weefsoftware. Anderzijds zal het je zeker kunnen stimuleren om met
bindingen en ontwerpen te spelen; bovendien zijn grote teleurstellingen te voorkomen omdat de programma’s
een blik vooruit geven op het resultaat. Een tekening wil nog wel eens een vertekend beeld geven van de
werkelijkheid.
Er is veel keuze in weefsoftware. In Nederland is WinWeef het meest gebruikte pakket; onder de weeftechnische
regie van Marijke Dekkers is het steeds beter geworden. Zekf werk ik er niet mee, omdat ik toen WinWeef
ontwikkeld werd al voorzien was van functioneel en kwalitatief goede software. Berichten over de nieuwste
versie 10 van WinWeef geven aan dat het een goed en gebruiksvriendelijk softwarepakket is waar vrijwel
iedereen mee overweg kan.
Achter elk softwarepakket zit een weefinspirator. Dat is meestal niet dezelfde persoon als de programmeur. Bij
pakketten waarbij het programmeren aan de huiskamertafel is begonnen, merk je doorgaans dat het pakket
minder stabiel is. De basisconstructie van het programma is dan vaak niet solide en gaat met name rammelen
wanneer er functies worden toegevoegd en technische updates nodig zijn. Bij professioneel ontwikkelde
softwarepakketten, zoals Fiberworks en Pixeloom, merk je dat er volgens de regels van de programmeerkunst
eerst een ontwerp gemaakt is en dat het technisch goed geprogrammeerd is. Wat dat betreft is het met
programmeren bijna hetzelfde als met weven: een goede voorbereiding zie je terug in het resultaat en de
duurzaamheid.
Wat is nu het beste pakket? Dat is het weefsoftwarepakket dat bij jou past! Van de meeste weefsoftware zijn
gratis demo’s te downloaden. Deze hebben vaak een beperkte functionaliteit, maar dat is meestal voldoende om
een indruk te krijgen of het voor jou gebruiksvriendelijk is. Sommige pakketten hebben een goedkope variant en
een versie met uitgebreide functionaliteit. De prijzen ontlopen elkaar niet veel. Maar kijk niet primair naar de prijs
– die paar tientjes verschil vergeet je snel als je iets koopt dat echt bij je past...
De taalbarrière kan voor sommigen misschien een hobbel zijn, maar heel veel taal komt er bij het maken van een
weefbrief niet kijken. Van alle weefbindingen die we gebruiken zijn de Engelse termen vaak bekender dan de
Nederlandse.
Alle pakketten kunnen bestanden uitwisselen in het zogenaamde WIF-bestandsformaat. Daarnaast hebben ze ook
nog elk een eigen werkbestandsformaat, waarin meer software-specifieke informatie kan worden opgeslagen.

Overzicht functionaliteit van de verschillende softwarepakketten
Zonder de illusie te hebben dat dit vergelijkingsoverzicht compleet is, som ik hieronder een aantal kenmerken op
van de weefsoftwarepakketten waarmee ik ervaring heb. De genoemde prijzen zijn louter ter vergelijking (de prijs
die je betaalt is mede afhankelijk van wisselkoersen). Alle pakketten kunnen online gekocht worden en van
allemaal zijn gratis demoversies te downloaden.
Alle pakketten kunnen:
- een bindingstekening maken
- kleur toevoegen aan een tekening
- bloksubstitutie verrichten
- een netwerk-tool gebruiken
- een binding omzetten in dubbelbreed
- afdrukken
- lange flotteringen zoeken (al maken veel pakketten daarbij soms fouten!)
- een elektronische dobby aansturen (let op: dit moet je apart aanschaffen)
- een weeftekening in WIF-formaat opslaan (uitwisseling met andere weefsoftware mogelijk)
Elk pakket heeft zijn eigen specialiteit en het hangt af van jouw eigen prioriteiten welk pakket het best bij je past.
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de sterke en zwakke kanten van de pakketten die ik regelmatig
gebruik. Tissien heeft geen enkel belang in een van de softwarepakketten. Mijn mening is dan ook alleen bedoeld
als (hopelijk) een hulpmiddel om zelf je keuze te kunnen bepalen.
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Fiberworks – www.fiberworks-pcw.com
Stabiel en betrouwbaar pakket met uitgebreide mogelijkheden. Vooral aan te bevelen voor elektronischedobbyweefsters.
Tissien heeft voor dit pakket een cursus ontwikkeld die zowel digitaal als bij Tissien in het atelier te volgen is.

Invoer kan makkelijk via het toetsenbord, maar ook met een
slimme muis en herhalingsmethoden. Dik-dun en kleuren zijn naar
keuze met de muis of via het toetsenbord in te geven.

Fiberworks is kampioen in het omzetten van een tekening naar
een raster. Je kunt de pixelgrootte instellen en de figuur zo
schuiven dat die optimaal is. Daarna kan er met de analysefunctie
een blokpatroon van gemaakt worden.

Sterke kanten
- Toetsenbordinvoer en -bediening mogelijk naast
muisbediening
- Sketchpad omzetten tekening naar raster
- Dobby-interface zeer prettig in gebruik
- Weergaveopties weefsel dik-dun, dubbel
- Aparte weergave voor dubbelweefsel, boundweave en ketting- of inslagweefsels
Extra functies
o ‘Namedrafting’
o Schachten verplaatsen
o Echo
o Inrijgen combineren

Minder sterke kanten
- Geen garenberekening
- Flottering zoeken niet 100% betrouwbaar
- Uitwisselen onderdelen van tekeningen tussen
verschillende weefsels niet mogelijk
- Je moet zelf blokweefsels definiëren
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Prijs-kwaliteitverhouding prima
o Brons (beperkt): ca. €90
o Zilver (uitgebreid): ca. €140
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Pixeloom – www.pixeloom.com
Dit pakket wordt in Nederland niet zo veel gebruikt, maar ik werd er attent op gemaakt door een Amerikaanse die
mijn atelier bezocht. Sindsdien is het een onmisbaar pakket voor mij bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Weergave bloknummers boven inrijg, in aanbindblok en trapwijze
mogelijk. Je kunt dit ook gebruiken om bijvoorbeeld
inrijginstructies aan te geven.

Draftbrowser: in je archief kijken en de plaatjes er
direct bij zien!
Sterke kanten
- Zeer gebruiksvriendelijk, logische werkwijze
- Goede helpbestanden
- Weergave
o tegelijkertijd meerdere beelden van een
weefsel op het scherm
o naar keuze inrijg, aanbinding en trapwijze
in letters (voor blokpatronen), symbolen
of cijfers
- Afdrukmogelijkheden net zo flexibel als de
schermweergave (‘what you see is what you get’)
- Mogelijkheid om onderdelen van inrijg,
aanbinding en trapwijze te benoemen
(herhaalopdrachten, blokaanduidingen etc.)
- Invoermogelijkheden via muis en toetsenbord
- Garenberekeningen voor weefproject (ook
metrisch)
- Zelf bloksubstituties toevoegen, ook in kleur en
dik en dun
- Onderdelen uit andere bindingstekeningen
importeren
o kleurpaletten, inrijg, aanbinding, trapwijze
- Weergave weefprojectarchief met tekeningen
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Meerdere weergaven van het weefsel op een scherm.

Extra functies
- Optimaliseren inrijg en trapwijze: aantal
schachten en trappers reduceren
- Schaalpatroon vergroten of verkleinen
- ‘Shaft shuffler’
Prijs-kwaliteitverhouding prima
- €160, dus wel wat duurder, maar je hebt daar ook
wel veel meer functionaliteit voor. Prima keuze
voor beginner en gevorderde weefster
Minder sterk in
- Dik-dunweergave slechts twee diktes
- Toetsenbordinvoer van het aanbindblok en invoer
verschoven inrijgpatronen
- Blokontwerpen maken
- Omzetten tekening naar raster
- Kleuren kunnen niet via toetsenbord ingevoerd
worden
- Garendikte uit de projectgegevens wordt niet
direct vertaald naar garendikte op het scherm
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WeaveIt – www.weaveit.com
Uitgebreid pakket met veel functionaliteit, maar de Windows-versie is toe aan een update. De tablet-software van
de makers van WeaveIt (iWeaveIt) is een echte aanrader, over de Windows-versie ben ik minder enthousiast.
Het pakket is redelijk gebruiksvriendelijk. De toetsenbordinvoer dien je wel echt te oefenen en je moet regelmatig
de helpfunctie raadplegen. Verder kun je niet direct in de tekening werken, maar moet je steeds het onderdeel
selecteren dat je wilt bewerken. Bij het starten van een weefproject zie je een wizard die je door het proces leidt.
Die heb je wel nodig, omdat het allemaal niet vanzelf gaat.

Met één klik zet je het weefsel om naar herhaalde inrijg.

Afdrukweergave: alle informatie bij elkaar (ziet eruit als instructies
in het tijdschrift Handwoven).

Omzetten tekening in blokpatroon.

Extra functies
Namedrafting, taqueté
Prijs-kwaliteitverhouding matig
Te veel dingen die net niet goed werken in dit
pakket, dat bepaald niet het goedkoopst is (pro–
versie: €165)
Sterk in
- Afdrukmogelijkheden in gecomprimeerd formaat
- Inrijg, aanbinding en trapwijze kunnen in cijfers,
letters of symbolen worden weergegeven
- Op beeld herhalingen tonen zonder die in te voeren
- De dikte van het garen in de garendatabase is direct
gekoppeld aan de weergave
- Vertalen van tekening naar blokontwerp
o je kunt het aantal schachten opgeven
o het resultaat kun je dan nog iets aanpassen
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Minder sterk in:
- Omzetten naar het metrisch systeem is niet
optimaal doorgevoerd
- Locatie van de werkbestanden is niet instelbaar
- Kleurinvoer alleen met muis of in vaste
kleurritmes
- Bestandslocaties voor de hulpbestanden
(garendatabase) niet instelbaar
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ProWeave – www.proweave.com
Voor de functies die geen enkel ander pakket biedt is er ProWeave. Hoewel het zeer laag scoort op de
gebruiksvriendelijkheidstest, wordt de doorzetter beloond door de ongekende vrijheid die je ermee hebt bij het
ontwerpen. Voor gevorderde en avontuurlijke weefsters is ProWeave dan ook een geweldig hulpmiddel. De
dobby-interface is echter heel basaal qua functionaliteit.
Met hulp van de keperdatabank vind je bijzondere variaties (B)
op een basisontwerp (A), maar je kunt er ook gewoon direct
weefsels uit selecteren.

A

B

Op één werkblad allerlei stadia en variaties op één ontwerp

Sterke punten
- Keperdatabank
o Basisinrijgpatronen selecteren
o Zien hoe het oogt in combinatie met je eigen
kleurgebruik
- Assembleren en combineren van onderdelen
o Met ProWeave kun je ontwerpmethoden (voor
vergevorderden) toepassen zoals in geen ander
pakket mogelijk is
- Veel gebruikte functies zijn met toetscombinatie te
selecteren
- Veel variaties opslaan in één werkblad
- Nederlandse gebruikers-interface beschikbaar
- Goede begeleidende helpfile, die als les is
opgebouwd

Minder sterke punten
- Weergave alleen in hokjes, geen
draadverloopweergave
- Geen dik-dun-optie
- Netwerkfunctie matig
- Fouten in berekening flottering
- Printlayout zeer matig
- Dobby-interface zeer beperkt in functionaliteit
- Tekenen alleen met de muis en herhaalfuncties
- Directe import van een tekening omzetten in
raster, veel vervuiling van grijswaarden (voor
import van pure zwart-witafbeeldingen wel
goed te gebruiken)

Overige pakketten
Met onderstaande, zeer prijzige, weefsoftwarepakketten heb ik geen ervaring. Er zijn wel demoversies van
verkrijgbaar op de genoemde websites.

Weavepoint – www.weavepoint.com
Sterk in grafische presentatie. Kan ook draadverloop laten zien. Er is een speciale versie die ook voor
damastgetouwen gebruikt kan worden. Prijs: ca. €350.

Weavemaker – www.weavemaker.com
Zeer uitgebreid en kostbaar softwarepakket. Laat altijd draadverloop zien, 3D-weergaven mogelijk,
rietrijgingsschema’s, etc.
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Weven voor de tablet
De tablet is ook bij weefsters niet meer weg te denken. Hiervoor zijn
inmiddels eveneens weefsoftwarepakketten ontwikkeld.

Wif’n Proof – www.sandozsoftware.com
Was mijn eerste kennismaking met een weef-app. Na 5 jaar ben ik er echter
nog steeds geen fan van en ik gebruik het dan ook nooit. Bekijk eens de
handleiding op de website – 50 pagina’s is wel erg veel en dat zegt iets over
de matige gebruiksvriendelijkheid van deze app.
Je hebt weinig overzicht en ook de interface is niet gebruiksvriendelijk. Ik
laat dus verder commentaar hier achterwege. In de laatste versie is
overigens een tracking-systeem toegevoegd dat er wel goed uitziet. Pas op, laat je tablet niet op de grond vallen!

iWeaveIt – www.weaveit.com
Van de makers van het hierboven al genoemde pc-pakket WeaveIt. Dit is echt een handig en bruikbaar pakket.
Vooral nuttig is de tracking-functie bij het inrijgen en weven op een tafelgetouw. Je kunt het aanschaffen in de
app-store van Apple. Ook voor de Android-tablet is er een app verkrijgbaar. Bekijk de functies in de handleiding,
die je kunt downloaden.

-

-

Je kunt er een tekening in maken en er zijn slimme functies voor herhalen, kopiëren en plakken.
De handigste functie is het tracking-systeem, dat je er als een extra toevoeging bij kunt bestellen.
Hiermee kun je bij het inrijgen en inslaan steeds een paar draden of inslagen vooruitzien op het scherm.
Je kunt een WIF-bestand vanaf je pc oversturen naar de iPad.
Bestanden kunnen op de iPad of in de ‘cloud’ opgeslagen worden.
Bij het zoeken van je patroon zie je direct de tekening erbij.
De tekening kan omgezet worden in herhaling.
Tegen betaling kun je de volgende functies extra functies toevoegen aan de app.
o Tekenhulp: inslag als inrijgrapport (trump-as-writ), turn draft, add tabby, color&weave
(schijnpatronen), flotteringen zoeken
o Project- en garencalculator, projectgegevens
o Tracking voor inrijg en inslagrapporten
Prijs-kwaliteitverhouding prima.
o Zeer handige app, makkelijk in gebruik; de basis-app kost ca. €20, de toe te voegen onderdelen
ca. €7 per stuk
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