Cursusinformatie

Cursus Dubbelweven
In de cursus dubbelweven maak je in vijf lessen kennis met allerlei mogelijkheden van dubbelweven bieden.
Behalve de weefbinding komen ook praktische zaken aan de orde. Daarnaast is er ook aandacht voor kleur,
materiaalgebruik en toepassingsmogelijkheden.

Lesprogramma
Les
1

Kennismaken met dubbelweven op 4
schachten
Weven in lagen
Zelfkanten verbinden
Kleuren mengen

Les
2

Dubbelweven in blokken
Introductie in tweebloks ontwerpen
maken
Blokontwerp omzetten in binding

Les
3

Spelen met kleur
‘Een blokje meer’ door het gebruik
van kleuren
Enkel en dubbel combineren

Les
4

Dubbelbreed weven
Meerlagenweefsel
Andere weefbindingen gebruiken in
dubbelweefsel
Verbonden dubbelweefsel

Les
5

Verschillende dichtheden
combineren
Kennismaken met pick-up
Kennismaken met schijndubbel
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Basiskennis
Deelnemers aan deze cursus moeten basiskennis hebben van weven:
- zelfstandig getouw kunnen opzetten
- bindingstekening lezen
- kennis hebben van linnenbinding en keper

Het lesmateriaal
Bij elke leskrijg je meerdere lesdocumenten. Het lesmateriaal wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de les op
locatie digitaal geleverd. Je print de lesdocumenten zelf uit. Op verzoek is een op kleurenlaserprinter geprinte
versie verkrijgbaar (de extra kosten hiervoor zijn per les €5)
• Lesintroductie: Beschrijving van lesinhoud en bijbehorende documenten.
• Uitleg van de technieken
• Huiswerkopdrachten

Taalstrijd
Voor veel weefsels zijn verschillende namen en termen gangbaar. De weeftaal is dynamisch en weven is een
internationale hobby waarbij in verschillende werelddelen soms het wiel opnieuw wordt uitgevonden en
eenzelfde weefvariatie toch een andere naam krijgt. Het standpunt van Tissien is hierin dat het weefsel centraal
moet staan. Ik gebruik de algemeen gangbaar termen zijn – of dat nu Nederlandse, Engelse, Franse of
anderstalige zijn. En er worden zo veel mogelijk synoniemen gegeven.

Copyright
Het is misschien verleidelijk om je weefvriend(inn)en een kopie te sturen van het cursusmateriaal. Ik kan dat niet
controleren, maar ik hoop dat je het copyright respecteert. Het schrijven van lesmateriaal is zeer arbeidsintensief.
Het beeldmateriaal en de foto’s van het weefwerk dus alleen publiceren in overleg met Tissien, en altijd met
vermelding van mijn naam. Geef je zelf les en wil je het cursusmateriaal of delen van het cursusmateriaal
gebruiken in je lessen? Neem dan even contact op met me, zodat we een passende oplossing kunnen zoeken..

Cursusorganisatie
Deze cursus wordt aan groepen in het atelier van Tissien of op locatie gegeven of individuele leerlingen, maar kan
ook digitaal gevolgd worden. De digitale leerlingen missen de fysieke demonstratie van een binding en de show
van voorbeelden, op de website van Tissien worden in de fotogalerij afbeeldingen van weefsels
Het weven van de proeflappen zijn voor het leerproject essentieel. Sommige begrippen moeten even rijpen voor
je ze bevat, maar het kan ook zijn dat de uitleg in de les niet voldoende is.
Weefles op afstand - digitale cursisten
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. Laat het me weten als termen niet goed duidelijk worden in
de les. In sommige gevallen moet een term even ‘rijpen’, maar als het begrip onvoldoende is uitgelegd zal ik
vanzelfsprekend het lesmateriaal verbeteren.
Per les heb je recht op één gratis digitaal weefconsult. In de praktijk is dat een e-mail (mag ook WhatsApp) zijn
waarin je de resultaten van je weefwerk laat zien, en vragen of problemen naar voren kunt brengen. Je krijgt
daarop van mij een reactie met tips. Als er aanvullend lesmateriaal nodig is om je basiskennis uit te breiden kun je
dat apart bij mij aanschaffen. Je kunt in aanvulling op het digitale weefconsulten ook individuele les bij Tissien in
het atelier afspreken.
Het is mogelijk om extra begeleiding bij de lessen te krijgen of de lessen in een andere vorm te volgen.
Deze begeleiding kan zowel digitaal of (op afspraak) in persoon in het atelier gegeven worden. Digitale
begeleiding verloopt dan via mail en/of WhatsApp; natuurlijk kun je daarbij ook je vragen kwijt en feedback
krijgen op je huiswerk.
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