Kite Weaving
Hoe je een kite weefgetouw moet voorbereiden en gebruiken.
De onderdelen hiervoor kun je bijvoorbeeld maken in het Fablab.
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Benodigdheden: twee
houten ronde stokken met
51 gaten, 1 of 2 spoelen, 1
kam, 1 schaar, 1 naald en
tenminste 1 bolletje wol
of katoen.
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Knip met de schaar het
draad in 51 gelijke stukken
van ongeveer 2 meter
lang.
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Haal de naald met het
draad door de eerste
uitgesneden lijn van de kam
en daarna door het eerste
gaatje van de tweede stok.
Maak de draad vast aan
de eerste stok. Herhaal
dit voor elk gaatje en elke
uitgesneden lijn in de kam.
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Nadat je de stokken
en kam van draad hebt
voorzien neem je een
nieuw stuk draad en
maakt het vast aan de
spoel door het er in de
lengte aan vast te knopen.
Wikkel de rest van het
draad nu om de spoel.
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Maak nu eerst een knoop
met je spoel aan de eerste
draad van je weefgetouw.
Duw de kam naar beneden
en haal de spoel door
de draden (overlangs/
onderlangs). Met de kam
haal je de draden naar je
toe, zodat ze op één lijn
komen te liggen.

Pak de naald en doe een
draad door het oog, haal
daarna de draad door
het eerste gaatje van de
eerste stok.

Maak alle draden even
lang en maak ze aan één
kant vast in een knoop.
Maak deze vast aan iets
stevigs, op de hoogte
van je middel. Neem wat
draad, maak het vast aan
de andere stok en bind het
om je middel.
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Neem de kam en
breng deze terug in de
oorspronkelijke positie.
Trek de kam omhoog en
rijg opnieuw de spoel
door de draden. Trek
daarna de kam opnieuw
naar je toe en plaats deze
weer terug.

Ga zo door tot je aan de
andere kant bent!
Je kan strepen met
andere kleuren maken of
patronen door te kiezen
wanneer je over of onder
draden gaat met de spoel.
Maak er iets moois van!
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