•

twee stukjes karton van gelijke grootte (zo'n 8 op 8
centimeter)

•

een kartelschaar en een gewone schaar

•

een stompe naald met een groot oog of een weefnaald
(heb je dit niet in huis, dan kan je bijvoorbeeld ook een
houten ijslollystokje of roerstaafje nemen en er een
gaatje in maken)

•

restjes wol in vrolijke kleurtjes

•

Knip met de kartelschaar twee geribbelde randen aan je eerste stuk karton (dus onderaan en
bovenaan).

•

Geef met de gewone schaar linksonder en rechtsboven een kleine knip in het kartonnetje, hier
gaan we straks de draad in vast zetten.
•

Neem een bolletje wol en zet de draad
vast in een knip. Wikkel de draad
vervolgens rond het kartonnetje, tussen
de ribbels, zodat je verticale draden krijgt
die van boven naar onderen lopen. Dit
worden de kettingdraden. Op het einde
van het kartonnetje zet je de draad
opnieuw vast tussen de andere knip.

•

Neem daarna het tweede stukje karton en
knip er met de kartelschaar een reepje af.
Dit is het riet waarmee we het weefsel
kunnen aanduwen.
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•

Kies een leuk kleurtje wol en steek het
door het oog van de naald. Heb je geen
naald? Zoek dan iets dat erop lijkt,
bijvoorbeeld een houten roerstaafje of
ijslollystok, en maak er een gaatje in voor
de draad. Dit kan je gebruiken als weeflat.

•

Met je naald of weeflat ga je (van links
naar rechts, of omgekeerd) op en neer
tussen de kettingdraden. De ene keer ligt
de draad dus op de kettingdraad, de
volgende keer eronder. Dit noemen we de
inslag.

•

Na elke inslag duw je het weefsel aan met
het riet, van boven naar beneden. Zo krijg
je een mooi, gelijkmatig weefwerkje.

•

Je wisselt nu elke nieuwe inslag af; de ene
keer start je boven de kettingdraad, de
andere keer eronder. Trek je inslag daarbij
niet te hard aan, zo blijft de rand van je
weefsel mooi recht.

•

Wil je graag een nieuwe kleur toevoegen?
Knip dan je draad (voldoende lang) af en
start met een nieuwe kleur. Op het einde
kan je alle draadjes aan de achterkant
vastmaken.
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•
•

•
•

•

Klaar met je werkje? Knip dan de
kettingdraden boven en onderaan los en
knoop ze per twee vast aan elkaar. Zo
blijven alle draadjes zitten.

•

Naai tot slot alle losse draadjes in de
achterkant van je weefsel.

•

Nu hoef je enkel nog een leuke plek te
zoeken om je weefwerkje op te hangen!

Afwisselen tussen dunne en dikke draden geeft een leuk effect.
Wil je een groter weefgetouw maken? De werkwijze blijft hetzelfde als bij het minigetouw, je
hebt enkel een groter stuk karton nodig. Je kan de kartels van de kartelschaar vervangen
door knipjes in het karton te maken op 0,5 cm afstand. Hiertussen kan je de kettingdraden
opspannen.
Je kan ook een kam of zelfs vork gebruiken als riet om je weefwerk aan te duwen. Zeker bij
grotere weefwerkjes is dit gemakkelijker dan een kartonnen riet.
Experimenteer met je inslagpatroon om leuke ontwerpen te maken. Hieronder vind je enkele
voorbeelden. Of zoek online naar allerlei toffe patronen!
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