


   

polychrome echo weave



effenbinding

binding

dichtheid
 betekent dat  het weefsel een gelijk aantal draden per cm in ketting en inslag heeft. 

 

omhoog gaan
Fig. 5a.
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Fig. 6a. 
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Aanbindblok 3/1,1/3 keper     90° naar rechts gekanteld en dat is hetzelfde als gespiegeld   180° gekanteld 

Aanbindblokje: Gespiegeld om de horizontale as én gespiegeld om de verticale as en dat is hetzelfde als 180° gekanteld.

Un aspect mathémathique du tissage à lames, MÉTHODE DES INITIALES

Tissage à lames et graphisme 
Network drafting - an introduction.

basis



 



fig. 12a, b, c fig. 11d 

symmetrisch
consequent de echo

Deze uitzondering kan daarom bij de overige weefsels in dit boek niet ongestraft toegepast worden!

fig. 14b



fig. 14a

 
 

fig 14c.

fig. d
fig. c. 

 

  

Er ontstaan verticale stroken met wat onregelmatigheden in de egale kleurvlakken en dat komt omdat de rijging niet op een 1/3 kepernetwerk 
is getekend. 

Sandra Rude tekende twee niet parallelle lijnen op dezelfde schachten. Beide rijgingen delen dus ook de aanbinding. Deze methode bespreek 

ik hier. 

De constructie van de rijging. 



fig. 22b Ontwerplijn a 

Op 1/3 kepernetwerk zetten met basis: 

 



 

 



 





 Trapwijze fig. 40a. 

Het gemarkeerde zwarte ruitje geeft het nummer aan van het blok. Met andere woorden: de trapwijze van blok I begint op trapper 1, van blok 

II op trapper 2 enzovoorts.

 
 
 

 



 
 

Er is nog een manier om deze trapwijzen te tekenen, of zelfs, op een trapgetouw, zonder patroon te weven. 

Links de meer- en enkelvoudige aanbinding op een 1/3 kepernetwerk en rechts de aanbinding van een zigzagdiagonaal of 

slangenkeper. 





 







 















 

VIERKLEURENDUBBEL KEPER 











 Detail weefselsimulatie





De aanbinding is verdeeld in vier vlakken van 3/1,1/3 keper. De vlakken linksboven en beide onderste 
vlakken zijn gelijk, maar het vlak rechtsboven is gespiegeld. Daardoor weven de middenblokken, die op schachten 9 
t/m 16 zitten, met de onderkant boven. Bovendien gaat de diagonaal van de keper de andere kant op, dus schuiven 
de middenblokken diagonaalsgewijs in de andere richting dan de randen. 

De trapwijze bestaat uit groepjes van vier inslagen, die herhaald worden zo vaak als nodig is. Er zijn acht 
verschillende blokken-in-blok te onderscheiden. 

 





 gedeeltelijk, 441 inslagen 
b.   Deel van de echorijging met interval van 8. Trapwijze in groepjes van 4. 
c.   De ontwerplijn op het 1/1 netwerk. 
c.    Een traploze, snelle overgang van ratio 16:0 (turkooizen inslag boven) via 15:1, 14:2 enz naar 0:16 (oranje inslag boven). 



[tekening] Kleurtekening met van boven naar de beneden de twaalf ratio’s 6 : 0 via 1 : 5 naar 5 : 1.    Trapwijze, gedeeltelijk. 



Aanbinding op basis van 2/2 keper voor en achter. 
Rijging: ontwerplijn eerst op 1/3 kepernetwerk gezet en daarna de parallelle lijnen erbij getekend. Het 1/3 netwerk 

als uitgangspunt is noodzakelijk omdat de binding 2/2 keper is. 

Trapwijze 1: trapgroepjes van acht draden, verschuiven met 4, de trapwijze zit op het 1/7 kepernetwerk. 

Trapwijze 2: zigzagdiagonaal. 

[tekening] Trapwijze 1, gedeeltelijk.    [tekening] Trapwijze 2, gedeeltelijk.

[tekening] 

[tekening] 

[tekening] 



De rijging wordt geconstrueerd als beschreven in hoofdstuk 3, p.71. 
[tekening] Detail van de bindingstekening.    [tekening] Detail van de weefselsimulatie.

Patroonlijn 

[tekening] Door de meergraats  keperaanbinding 3/1,1/3 in het rechter vierkante aanbindveld ontstaan vagere contouren en is het kleurbeeld 

levendiger. 

[tekening] Detail van de bindingstekening met meer andere structuren.    [tekening]  De weefselsimulatie van hetzelfde detail. De inslagkleur is 

ook zichtbaar in bepaalde blokken.

[tekening] Rijging met telgetal 3! 

[tekening] De bindingstekening, detail.    [tekening] Weefselsimulatie, detail.



[tekening] Kleurtekening. De rijging staat op p.149.












