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N 
Maak scheringen op de breedte van de secties. 

Je kunt kiezen voor secties van 2, 4, 6 of 8 cm. 

Als je een directe schering in inches hebt, kies 

je voor secties van 1, 2 of 3 inch. 

 

Bevestig de aanbindlus met een stropje om de 

aanbindstaaf. Leid het andere eind door het 

eind van de schering, daar waar je het kruis 

gemaakt hebt. 

Haal nu de hele schering door de aanbindlus. 

 

 

 

 

 

E 

Make small warp chains for the width of the sections. You can choose sections of 2, 4, 6 or 8 cm 

and if you have sections in inches, choose for 1, 2 or 3 inch. 

 

Attach the tie-up cord with a lark’s head to the tie-up rod. 

Slip the other end of the tie-up cord through the loop at the cross in the warp. Now place the entire 

warp through the loop of the tie-up cord. 

 

N 
De aanbindlus kun je nu zo aantrekken dat hij 

ook met een stropje aan de schering vast zit. 

 

 

 

 

 

E 

Pull the tie-up cord tight, as in the diagram, so 

it is also attached with a lark’s head to the loop 

at the end of the warp. 

 

 

 

N 

Bevestig het evenaarblokje met het Texsolv 

koordje op de strijkboom, boven de sectie die 

je wilt opbomen. Zet het blokje vast door het 

wigje onder het koordje te steken. 

 

E 

Attach the raddle on the back beam with the 

Texsolv cord and peg. Fix the raddle in place, 

above the section you intend to warp by 

pushing the wedge underneath the Texsolv 

cord.  
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N   Leg de schering door het getouw 

naar voren en boom zover op dat de 

schering tot vlak bij de strijkboom 

komt. 

Steek de kruishouder door het kruis, 

sluit hem weer af en verwijder de 

bandjes van het kruis.  

 

E   Lead the warp chain through the 

loom and over the breast beam. 

Advance the warp beam so that the 

end of the warp comes close to the 

back beam. 

Insert the cross holder into the cross, 

lock it and remove the ties from the 

cross. 

 

 

N 

Verdeel de scheringdraden op 

volgorde vanuit het kruis in de 

evenaar. De evenaar heeft twee 

openingen per cm, of wel vijf 

openingen per inch. 

 

E 

Take the cross holder with the warp 

in one hand and divide the warp 

yarns in the raddle. The raddle has 2 

openings per cm or 5 per inch. 

  

 

 

 

 

 

N 

Bij het opboomsetje zit een stuk 

koord met aan een eind een dubbele 

lus geknoopt. Met deze lus kun je 

een strop om de schering leggen, die 

je weer gemakkelijk los kunt trekken 

om hem te verschuiven. 

 

E 

There is a cord included to attach a 

weight to the warp. At one end it has 

a double loop. The picture shows 

how you can attach this loop to the 

warp chain in a way so that you can 

easily pull it loose and move it along 

the warp chain. 
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N 

Met het koord hang je over de borstboom een 

gewicht aan de schering. 

Het gewicht bepaalt de spanning waarmee de 

schering wordt opgeboomd en bij alle secties 

moet je dus hetzelfde gewicht gebruiken. 

 

Tijdens het opbomen wordt het gewicht omhoog 

gehesen en voordat het de borstboom raakt, 

schuif je de strop van het koord zover terug dat 

het gewicht weer vlak boven de vloer hangt. 

Bij de eerste omwenteling van de scheerboom 

moet je er op letten dat de koordjes van de aan-

bindstaaf strak staan. Als de spanning waarmee 

je opboomt onvoldoende is om de aanbindstaaf 

omhoog te trekken, moet je hem met de hand 

even helpen. 

 

E 

Use the cord to attach a weight to the warp 

hanging just above the floor. This weight 

determines the warp tension on the warp beam. 

So for each section you have to use exactly the 

same weight. 

 

While beaming the warp, the weight will be raised. Before the weight touches the breast beam, you 

have to move the strap along the warp and fix it again so that the weight is positioned just above the 

floor again. 

 

You will need to ensure that during the initial turns of the warp beam, the tie-up cord is tight. If the 

tension during the beaming-up is insufficient to lift the tie-up bar, help it by hand. 

 

Additionally, you need to correct the position of the raddle during the first turns of the warp beam, 

in order to let the warp yarns to fall exactly between the section clips. 

 

N 

Steeds als de kruishouder het 

evenaarblokje nadert, schuif je het weer 

richting borstboom, waarbij je de bandjes 

om de schering verwijdert. 

Tijdens de eerste omwentelingen van de 

scheerboom moet je het evenaarblokje 

meestal nog wat verschuiven om de 

schering precies tussen de beugels terecht 

te laten komen. 

 

E 

The cross square should be shifted back 

anytime it comes to the raddle. To shift the 

cross square back, you have to untie the bands from the warp.  

During the first turns of the warp beam you may have to adjust the position of the raddle. 
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N 
Als het eind van de schering tot 

bijna aan het evenaarblokje is 

gekomen, bind je het kruis 

opnieuw af en verwijder je de 

kruishouder en het koord met 

gewicht. 

 

E 
When the end of the warp chain 

comes near the raddle, you can 

remove the cord with the weight 

and the cross square, after you 

have tied the cross again.  

 

 

 

 

 

N 

Haal een elastiekje door het eind 

van de schering en bevestig het 

daarmee aan een sectiebeugel. 

Neem daarvoor een beugel aan 

de kant waar je geen schering 

meer hoeft op te bomen. 

 

Wanneer de schering op alle 

secties zit, verwijder je de 

elastiekjes waarmee de einden 

van de schering aan de beugels 

zitten. Wikkel de schering twee 

slagen terug en leg de einden 

over de strijkboom. 

Steek de kruislatten door alle 

kruizen en let er daarbij op dat 

de schering niet gedraaid zit. Werk je met smallere secties, dan gebeurt dit gemakkelijker. 

Hang de kruislatten op aan het middendeel, vlak achter de schachten, zodat je de draden 

gemakkelijk in volgorde kunt opnemen bij rijgen door de hevels. 

 

E 

Attach the end of the warp with an elastic band to a section clip. Don’t use a clip of a section that 

still has to be warped. 

 

Remove the elastic bands when all warp chains are on the warp beam. 

Unwind the warp beam two turns and place the end of the warp over the back beam. 

Put the cross bars through all the crosses and check that no warp sections are turned around. This 

may happen easily when you work with small sections. 

Hang the cross bars onto the middle part of the loom, just behind the shafts. This will help with 

picking up the warp threads in the proper order when you put the warp threads through the heddles. 

 

 


