
Werkbeschrijving weefraam (HS7346 - 21824) 
 
Inhoud: 

1x weefraam 

2x weefnaald 

1x kam  

2x ijzeren stang 

1x zakje wol, niet voldoende voor een heel weefwerk  

 

Zet eerst de lengtedraden op, dit noemen we de “schering”. 

Leg het weefraam op een vlakke ondergrond met de gleuven naar je toe. 

Neem een stevige draad (katoen) en begin linksboven.  

Maak 2 lussen om de ophoging tussen de 1ste en 2de gleuf.  

 

Uitleg lussen: begin bij de 1ste gleuf boven naar onder, ga dan onderdoor naar de 2de gleuf en weer bovenlangs naar 

de 1ste gleuf. U doet dit 2x in totaal. Eventueel vast knopen. 

 

Nu neemt u de draad naar de onderste rij gleuven. Door de 1ste gleuf onderlangs naar de 2de gleuf. Daarna weer 

naar de bovenste rij gleuven door de 2de gleuf bovenlangs naar de 3de gleuf. Ga zo zig-zaggend door tot de laatste 

gleuf (rechts onder) en maak 2 lussen, knoop de draad vast. 

Zorg er voor dat de draden (de schering) redelijk strak staan.  

 

Leg de 2 ijzeren stangen in de buitenste gleuven en zet ze vast. (dit is om het werk mooi recht te houden)  

 

Hierna kan met het echte weven worden begonnen,  

de horizontale lopende draden noemen we de “inslag”.  

  

Doe verschillende kleuren wol/katoen om de 2 weefnaalden.  

Begin aan de onderkant van het weefraam met 1 van de weefnaalden bij de rechter scheringdraad. Ga horizontaal 

op en neer naar de linker scheringdraad en bij de volgende rij omgekeerd op en neer terug. Dit meerdere keren 

herhalen. Na een tijdje met de kam het werk aandrukken. 

Neem dan een andere kleur wol/katoen en ga verder met het weefwerk. 

 

Als het weefraam vol zit kan het eraf genomen worden.  

Het werk zal iets losser komen te zitten door de lussen door/om de gleuven. 

Werk de losse draadjes van de inslag aan de achterzijde van het weefwerk weg. 

 


