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Zomerweefweek  

Haal meer uit je Hevelrietgetouw! 

van 13 t/m 17 augustus 

Gedurende deze hele week kun je meedoen aan verdiepingsworkshops voor het weven op je 
hevelrietgetouw. Er is zoveel meer te ontdekken met de linnenbinding als uitgangspunt! Laat je 
uitdagen tot andere variaties en mogelijkheden! Kleur, structuur, kant, schijnpatronen, flotteringen, 
intuïtief werken, wavy shuttle en pick up sticks het komt deze week allemaal voorbij.   

Deze zomerweefweek bestaat uit 6 dagdelen, waarvan er 2 op één dag (donderdag) vallen.  
Het programma ziet er zó uit: 

Dinsdag 13/8 van 10.00-13.00:   
Flotteringen: twee beroemde varianten de Honingraat en Pinwheel 

Woensdag 14/8 van10.00-13.00:  
Nog meer flotteringen(o.a. Swedish Huck, Spot Bronson) en andere structuren (o.a. Danish 
medallion, Soumak, sleepdraadweven)  

Donderdag 15/8 van 10.00-13.00: 
Kantweefsels ( o.a. Leno, Brooks Bouquet, kleurgebruik is je kantwerk)en  Afwerken op je getouw en 
afwerkopties van je franjes of zomen. 

Donderdag 15/8 van  13.30-16.30  
Demonstratie dubbelweven. Hoe gaat het weven van dubbele breedte, of dubbele lagen weven. Kijk 
mee en probeer. 
Speciale (intuïtieve) ketting scheren op je  getouw voor de workshops op 16/8 en 17/8. Er is een 
ruime keus aan materialen aanwezig.  

Vrijdag 16/8 van 10.00-13.00: 
Intuïtief Weven: kleurgebruik, structuren van materialen, knoop en vlechtwerk, out of the box 
denken 

Zaterdag 17/8 van 10.00-13.00:  

Intuïtief weven: gebruik wavy shuttle, verwerken van kralen,  openingen maken in je weefwerk, 

lussen, buiten de kaders van je weefwerk 

Docenten deze week: Betty Smit-Engelse en Marijke Eering  

Op alle dagen zorgen wij voor koffie, thee en hapjes. Voor de dag cursisten op donderdag is er ook 

een vegetarische soep met stokbrood. 

         .....Wat neem je zelf 
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Wat neem jezelf mee: 

- je hebt een eigen Hevelrietgetouw van minimaal 25 cm breed  

- minimaal 2 pick up sticks en 2 steeklatten 

- een 40/10 riet voor 13/8, 14/8 en 15/8 (ochtend) 

- een 30/10, 20/10 of, bij voorkeur, een vari dent riet voor 15/8 (middag), 16/8 en 17/8 

- de workshops zijn inclusief materiaal maar wil je zelf materialen mee nemen voor met name 

              het intuïtieve gedeelte dan is dat prima.  

- Optioneel voor 16/8 en 17/8 : wavy shuttle, weefnaald (en) 

 

Over welke basisvaardigheden beschik je: 
- je kunt zelf een meer-kleurige ketting scheren en inrijgen op je getouw (je komt met een 
              ingeregen getouw naar de les). Inrijginstructies volgen na inschrijving. 
- je kent al wat basisbeginselen en begrippen van het weven op een hevelrietgetouw (je bent 
              geen absolute beginner) 

 

Bij opgave voor de hele week is de prijs € 300,00 (totaal 6 dagdelen) incl. materialen (m.u.v. de 

eerste ketting die je thuis al op je getouw zet). 

Losse dagdelen € 60,00/stuk (je rijgt je getouw thuis in , hiervoor krijg je instructies toegestuurd).  

De overige materialen zijn in begrepen. 

 

Aanmelden kan tot 1 augustus via marijkeeering@gmail.com. 

 Ook als je nog vragen hebt kun je even een mailtje sturen natuurlijk. 
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