Weeftip 14

Twee scheringen op één scheerboom opbomen
Bij sommige weefsels, bijvoorbeeld dubbelweefsels of schijnpatronen,
gebruik je twee verschillende garens of kleurgroepen in de schering.
Het is vaak mogelijk om dan twee draden samen te nemen, maar soms
is dat niet wenselijk. Een reden daarvoor kan zijn dat er in de ene
schering een groot kleurverloop zit dat niet synchroon is met het
kleurverloop van de andere schering, zoals in een dubbelweefsel
waarbij twee ruitpatronen gecombineerd worden.
Een andere reden kan zijn dat de materialen sterk in dikte verschillen
en bij het samenscheren met elkaar verknoopt kunnen raken
(bijvoorbeeld bij dik-dun-scheringen).
Een tweede scheerboom lost al die problemen op, maar er is in veel
gevallen ook een tussenoplossing mogelijk. Vooral bij niet te lange
scheringen (tot 3 m) is de in dit document beschreven methode de
moeite van het proberen waard.
Je hebt nodig:
• een extra set kruislatten
• twee ijzeren roeden (5 mm dik) ter lengte van de aanbindlat
• set knoopsgatelastiek**
• twee sets (2x2) kruislatbinders**
• afstandhouder (bijv. plastic kumihimo-bobbin**)

Ons voorbeeld is een schering waarbij
om en om een draad viscose-chenille
en een draad dunne katoen (Venne
34/2) gebruikt worden.

** te koop bij Tissien

Een uitleg van praktische handelingen is altijd lastig. Kom je er niet uit,
maak dan een afspraak voor een demonstratieles of voor het opzetten
van een dergelijke schering op je eigen getouw.

kruislatbinder kumihimo-bobbin

Stap 1
• Maak de twee scheringen klaar volgens je vaste methode.
• Breng in elke schering de kruislatten aan.
• Verbind de uiteinden van het kruis met behulp van de
kruislattenbinders.

Stap 2
• Breng de evenaar en het knoopsgatenelastiek aan op het
getouw, zodat alles stevig vergrendeld is.
Per getouw kan de plaatsing van de evenaar en de elastieken
verschillend opgelost worden. Het doel is de elastieken van de
achterboom via de evenaar met de voorboom te verbinden. Plaats als
dat mogelijk is de evenaar bovenaan in het getouw. Op de Louëtweefgetouwen is de evenaar in principe al op hoogte geplaatst.
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Stap 3
• Neem de kruislatten met de dikste schering
• Haal aan één kant voorzichtig de kruislatverbinding los (pas op
de schering er niet afglijdt!!!)
• Steek de kruislatten door de onderste helft van het
knoopsgatelastiek elk door een gat en breng direct de
kruislatbinder weer aan
o Als de kruislatten te dik zijn om door de gaten te steken,
steek dan de kruislatbinder door het gaatje van de kruislat,
dan door een gat in het knoopsgatelastiek, dan door het
volgende gat van het knoopsgat elastiek en dan door het
gat van de tweede kruislat . Als er nog lengte over is dan
kun je hem nog een keer in het eerste kruislatgat
doorsteken
• Doe hetzelfde aan de andere zijde.

Stap 4 eerste schering in de evenaar
• Verdeel de draden van deze eerste schering in de evenaar over
de weefbreedte

Stap 5 tweede schering aanbrengen
• De kruislatten van de tweede schering worden in de bovenste
helft van het knoopsgatenelastiek aangebracht
• Om wat ruimte te krijgen te houden tussen de kruislattensets
van de twee scheringen kun je iets tussen de boven- en
onderhelft van het knoopsgatelastiek klemmen
o Ik gebruikte een paar Kumihimobobbins, maar een stuk
spons werkt ook
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Stap 6 tweede schering verdelen over evenaar
• De tweede schering wordt over de eerste schering heen ook in
de evenaar gelegd

Stap 7 aanbrengen aanbindroeden
• Omdat de houten aanbindlatten vaak zo dik zijn dat als je er
twee op elkaar legt er meteen al een ongelijke spanning
ontstaat, gebruiken we metalen aanbindroeden.
• Elke schering krijgt een eigen aanbind roede, de koorden die
aanbindroeden met het getouw verbinden gaan om beide
roedes heen

Stap 8 klaar om op te bomen
• Hang gewichten aan de scheringen . Elke schering een eigen
gewicht.
• Maak de verdeling op de aanbindlat een beetje netjes
• Boom de schering op.
• Pas op dat de aanbindroedes over het elastiek gaan en het
elastiek NIET meegedraaid wordt op de scheringboom.
• Werk rustig en houdt beide kruislatttensets goed in de gaten.

Stap 9
• Om in te rijgen blijven de kruislatten in de elastieken zitten en
ook de afstandhouder blijft er tussen.
• Pak bij het inrijgen steeds de draad uit de set kruislatten die aan
de beurt is.
• Na aanbinden en controle alle kruislatten en de elastieken
verwijderen.
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