
WEVEN (MET EENVOUDIGE MIDDELEN) 
Modebureau, Textiel 1 

 
 

Opdracht 
 
Maak een klein weefsel met 10 tot 20 kettingdraden (de verticale draden). Experimenteer met 
verschillende materialen en weeftechnieken voor de inslagdraden (de horizontale draden). 
 
Deze opdracht moet je binnen één les afmaken, zorg dat je voor het einde van de les je weefsel hebt 
afgebonden. 
 
 

Benodigdheden 
 

• Voor het weefraam 

• Weefraam optie 1: houten fotolijstje met spijkertjes 
• Weefraam optie 2: een stukje karton, pen/stift, liniaal en een schaar 

• Bolletjes garen in verschillende kleuren en diktes  
• Andere (textiele) materialen zoals lontwol, repen stof, lintjes etc 
• Schaar 

• Indien gewenst een dikke (stop)naald 
 

 
 

 
          weven op karton      weven op een fotolijstje     weefmaterialen 

 
 

Stappenplan 
 
Stap 1: weefraam opzetten 
Maak je weefraam van karton of een fotolijstje met spijkers. Span  



de kettingdraden op, het beste kan je hiervoor een sterk, niet te  
dik garen gebruiken zoals katoengaren. 
 
Zie hier hoe je een weefraam maakt van karton: 
https://youtu.be/QW2zwr6txdo 

 
 
En een handige blog over weven op een fotolijstje:  
https://www.wimke.nl/weefraam-maken-met-groen/#h-weven 
 
 
Stap 2: weven 
Het is handig als je de eerste rijen een stevige basis legt door een  
paar rijen gewoon op en neer te weven (platbinding) met  
eenvoudig garen. Daarna kan je los gaan! Experimenteer met  
verschillende materialen en bindingen.  
 
Op Youtube en Pinterest zijn veel tutorials te vinden, gebruik deze  
vooral. In deze video worden een paar leuke weeftechnieken  
uitgelegd in het Nederlands: 
https://youtu.be/B0Me8KVWb6c 
 
 
Stap 3: afhechten 
 
Als je kaar bent met weven of het einde van de les zit erop ga je  
je weefsel afhechten.  

1. Weef alle loshangende draden terug in het weefsel 
2. Haal je weefsel voorzichtig van het weefraam af 
3. Knip de kettingdraden af en knoop ze aan elkaar, zorg  

dat de knoopjes dicht tegen je weefsel aan zitten 
4. Optioneel: als je een wandhanger wilt maken van je weefsel, 

dan kan je bij het afhechten van de bovenste kettingdraden 
een stokje tussen je weefsel en de knoopjes doen. Als je hier  
een touwtje aan knoopt heb je een wandhanger! 

 
In deze video wordt het afhechten voorgedaan: 
https://youtu.be/q-jRggtqznU 

https://youtu.be/B0Me8KVWb6c

