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Introduction 
 

Introductie 
 

Loom parts 
1.   Raddle  
2.   Beam cords 
3.   Reed 
4.   Cloth beam 
5.   Warp beam 
6.   Breast beam 
7.   Back beam 
8.   Apron and lease bars 
9.   Warping strips 
10. Cord to hold lease bars 
11. Toggles 
12. Heddles 
13. Shafts or harnesses 
14. Pall and ratchet wheel 
 
A warp consists of threads that are organized lengthwise 
beside each other. The weft are threads you weave from 
side to side through the warp threads. The combination of 
warp and weft is what makes your cloth. 
 
To make your warp and weft you will need: 
-  your Erica loom  
-  warping posts or a warping mill  
-  a stick shuttle or shuttle with paper quills and hand 

bobbin winder 
-  a heddle/reed hook 
 

Onderdelen getouw 
1.   Evenaar 
2.   Boomkoorden  
3.   Riet 
4.   Doekboom 
5.   Scheerboom 
6.   Borstboom 
7.   Strijkboom 
8.   Aanbind- en kruisstaven 
9.   Opboomstroken  
10. Koord voor bevestiging kruisstaven 
11. Hendels 
12. Hevels 
13. Schachten 
14. Pal- en palwiel 
 
Een weefsel bestaat uit de schering (ook wel ketting), 
draden die in de lengterichting van de stof lopen, en de 
inslag, draden dwars op die richting.  
 
Om je schering te maken en te weven heb je nodig:  
-  je Erica getouw 
-  scheerbalkjes of een scheermolen om de schering te 

maken 
-  een steeklat of schuitje met spoeltjes en handspoelmolen 
-  een rijghaak/rietmesje 
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Erica comes with 200 heddles. If you plan to use a warp 
thread that is finer than 15 ends per inch (EPI) over the full 
30 cm (12”) weaving width, you will need additional 
heddles. On a 50 cm (20”) Erica, your limit is 10 EPI over 
the full width before you will need additional heddles.  
 
The supplied metric reed has 4 openings per cm (10 
openings per inch). Therefore, your warp can have 2, 4 or 8 
threads per cm (5, 10 or 15 threads per inch), by skipping 
an opening or placing 1 or 2 threads through one opening. 
Reeds of different metric and imperial sizes (EPI) are 
available. 
 

Standaard zijn er bij de Erica 200 hevels. Bij 30 cm 
weefbreedte heb je extra hevels nodig als je fijner dan 6 
draden per cm wilt weven. Bij 50 cm weefbreedte heb je 
extra hevels nodig bij meer dan 4 draden per cm. 
 
Erica heeft een riet met 4 openingen per cm en daarmee 
kan je 2, 4 of 8 draden per cm weven, door een opening 
over te slaan of één of twee draden door een opening te 
rijgen. Naast het riet met 4 openingen per cm zijn rieten 
van 3 en 5 openingen per cm het meest gebruikt, maar ook 
andere maten zijn leverbaar. 

Design 
Before you start weaving you make a design (plan): what 
are you weaving? 
You work with the following items:  
-  Draft 
-  Warp 
-  Weft 
-  Warp length 
-  Weaving length 
-  Weaving width 
-  Reed 
-  PPI (picks per inch)  
-  Order of weft 
-  Loom waste 

Weefplan 
Voordat je gaat weven maak je een weefplan (ontwerp): 
wat ga je weven? Bij een weefplan werk je met de 
volgende punten: 
-  Weefbrief 
-  Schering 
-  Inslag 
-  Scheringlengte 
-  Weeflengte 
-  Weefbreedte 
-  Riet 
-  Inslagdichtheid  
-  Inslagvolgorde 
-  Krimp- en aanbindverlies 
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Then you also have the post-treatment (washing). It is 
advisable to measure the width and length of the cloth 
before and after washing and note this for the next time. 
 
The warp (also called a chain or warp chain) that you put 
on your loom needs to be a little longer than the cloth that 
you wish to weave. There is loom waste (approximately 40 
to 50 cm or 15” to 20”) and the project will also get shorter 
because the warp threads will be stretched somewhat up 
and down as you weave. This depends on the elasticity of 
the yarn you use for your warp. The finished cloth could 
shrink, depending on the yarn type. After some practice 
and trial and error, you will learn how long of a warp you 
will need.  
 
The thickness of the yarn is important. The more threads 
per inch of width means thinner yarn; this is referred to as 
EPI (ends per inch) or TPI (threads per inch). The EPI you 
want, will depend on the type of weft yarn you use 
(thickness). The PPI (picks per inch) is the number of weft 
threads per inch of woven cloth and is determined by how 
hard you beat with the reed.  
 
In the simplest weave structure, called plain weave, you will 
see equal amount of warp and weft threads, assuming you 
are using the same thickness of yarn for warp and weft and 
you are beating evenly.  

Vervolgens heb je ook nog de nabehandeling (wassen). 
Het is verstandig om de breedte en lengte van het weefsel 
voor en na het wassen te meten en dit te noteren voor een 
volgende keer. 
 
De schering (ook wel ketting) die je op het getouw gaat 
zetten moet wat langer zijn dan de lap stof die je wilt gaan 
weven. Er is aanbindverlies (zo’n 40 tot 50 cm) en de stof 
wordt ook iets korter doordat de draden in het weefsel 
enigszins op en neer lopen. Dit laatste is ook afhankelijk 
van het soort weefsel. De stof kan bij het wassen krimpen, 
afhankelijk van het materiaal. Door ervaring zal je leren 
hoeveel lengte je extra moet nemen.  
 
De dikte van je garen is belangrijk. Bij meer draden per cm 
gebruik je dunnere garens. De dichtheid van je 
scheringsdraden wordt bepaald door hoe hard je met het 
riet aanslaat.  
 
Bij het eenvoudigste weefsel, de zogenaamde 
linnenbinding of platbinding, zie je evenveel van de 
schering als van de inslag, tenminste als er per centimeter 
evenveel inslag- als scheringdraden zijn. Je weeft dan 
“vierkant”.  
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Draft 
To calculate the yarn you need the following information: 
1.  The final length of the cloth 
2.  The width of the warp 
3.  The set of the warp (the number of warp threads per cm 
or inch (PPI)) 
 
You determine the number of threads per cm as follows: 
Wrap your yarn around a ruler. Count the number of 
threads per 2 or 3 cm. For plain weave you take 60 to 70% 
of this as your number of threads per cm.  
 
For example, if you have 12 threads per 2 centimetres, you 
need: 
12/2 * 0.65 = 3.9; 
so 4 threads per centimetre. 
 
A rule of thumb for a scarf is that you would use a yarn that 
gives you 4 threads per cm (10 EPI). 
 

Weefbrief 
Voor de berekening van de garens staan de volgende drie 
gegevens vast: 
1.  De uiteindelijke lengte van het weefsel 
2.  De breedte van de schering 
3.  De instelling van de schering (het aantal draden per 
centimeter) 
 
Het aantal draden per centimeter bepaal je als volgt: 
Wikkel om een liniaal een draad tegen elkaar aan. Tel het 
aantal draden per 2 of 3 centimeter. Voor linnenbinding 
neem je hier 60 tot 70% van als je aantal draden per cm.  
 
Heb je bijvoorbeeld 12 draden per 2 centimeter, dan ga je 
uit van: 
12 / 2 * 0,65 = 3,9;  
dus 4 draden per centimeter. 
 
Als voorbeeld kun je er ook vanuit gaan dat 4 draden per 
cm gelijk is aan een garendikte voor breipen 3 – 3,5.  
 

Warp length calculation: 
Assume you would like to end up with a cloth of 5 meters 
(16.4 ft) long, 24 cm (9.4”) wide and use 4 threads per cm 
(10 EPI). The total number of threads in your warp is then 
the width of your cloth in cm times the number of threads 
per cm. The total length of your warp is your desired length 
of useable fabric plus the shrinkage plus the loom waste. 

Berekenen van een schering: 
Je wilt een lap stof hebben van 5 meter lengte, 24 cm 
breed en 4 draden per cm. Het totale aantal draden dat je 
in de schering nodig hebt is de breedte van je weefsel in 
centimeters maal het aantal draden per cm. De totale 
lengte van je scheringdraden is je gewenste lengte 
bruikbare stof plus de te verwachten krimp plus het 
aanbindverlies. 
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Number of warp threads: 
24    cm fabric width 
  4    threads per cm = 
24 x 4 = 
96   threads  
 
Length of warp threads: 
5,0 m  useable fabric length 
0,5 m  shrinkage after washing (appr. 10%) 
0,5 m  loom waste 
6,0 m  length of warp threads 
 
So you need 96 warp threads of 6 meter length. 
 

Aantal scheringsdraden: 
24    cm breedte stof 
  4    draden per cm = 
24 x 4 = 
96   draden  
 
Lengte scheringsdraden: 
5,0 m  bruikbare lengte stof 
0,5 m  krimp na het wassen (ca. 10%) 
0,5 m  aanbindverlies 
6,0 m  lengte scheringdraden 
 
Dus heb je 96 scheringdraden van 6 meter lengte nodig. 

Making a warp 
It is handy to tie on the warp threads per section of the tie-
on bar. On the Erica 30, the sections beside and between 
the cords are 5, 10, 10 and 5 cm (2”, 4”, 4” and 2”), see 
picture. On the Erica 50, the sections are 9, 16, 16, 9 cm 
(3.5”, 6.25”, 6.25” and 3.5”), see picture. 

Het maken van de schering 
Het is erg handig om de gescheerde draden per 
tussenruimte van de aanbindlat af te binden. Bij de Erica 
30 cm zijn de ruimtes naast en tussen de koorden 5, 10, 10 
en weer 5 cm, zie ook foto. Bij de Erica 50 cm zijn de 
ruimtes 9, 16, 16 en 9 cm, zie ook foto. 
 

 
Erica 30 (12”) 

 
 
 
 
 

Erica 50 (20”) 
 

 

                 5 cm            10 cm             10 cm        5 cm 
               
                   2”                  4”                   4”               2”   
 
 
 
     9 cm                 16 cm                       16 cm                    9 cm 
 
     3.5”                    6.25”                        6.25”                      3.5” 
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We are using warping posts in these instructions. In this 
example we are making 2 halves of warp and will combine 
them when winding the warp onto the loom. 

In deze instructie maken we gebruik van scheerbalkjes. We 
maken twee halve scheringen, die we combineren als we 
de schering op het getouw zetten.  
 

The warp will be 24 cm (9.5”) wide. We want to place the 
warp centered on the loom, so the spaces beside and 
between the cords are 2, 10, 10 and 2 cm (0.8”, 4”, 4” and 
0.8”). With 4 threads per cm we need bundles of 8, 40, 40 
and 8 threads. The threads go back and forth, so for each 
half of the warp we bind off groups of 4 and 20 loops at the 
cross. 

Het weefsel wordt 24 cm breed. We willen de schering in 
het midden van het getouw, dus de ruimtes naast en 
tussen de koorden zijn in dit geval 2, 10, 10 en 2 cm. Met 4 
draden per cm hebben we bosjes van 8, 40, 40 en 8 
draden nodig. De draden lopen heen en terug dus we 
hoeven bij het kruis maar 4 en 20 lussen af te binden voor 
de halve schering. 
 

Attach the warping posts to a table. The distance between 
the posts depends on the length of your warp. With a 
longer warp, attach the posts farther apart. 
 
Make a sample thread, in a different colour yarn, with a 
length of more than 6 meter. Make a small loop and knot 
on both ends of the sample thread, so the thread including 
the loops will be 6 meters long.  

Bevestig de scheerbalkjes op de tafel. Bij de afstand 
tussen de balkjes hou je rekening met de lengte van de 
schering. Bij een langere schering zet je ze verder uit 
elkaar. 
 
Maak een leidraad van een andere kleur dan die van je 
schering en van ruim 6 meter lengte. Knoop aan beide 
einden een lus, zodanig dat de draad inclusief lussen 6 
meter lang is.  
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Place one of the loops of your sample thread over one of 
the pegs on your warping post (in this case the peg on the 
left of the picture). Now run the sample thread past three 
consecutive pegs (these will be used to make the cross). 
Next string the sample thread from warping post to warping 
post, back and forth, finishing with the end loop being 
placed on any free peg (in this case the right peg of the 
front post). From now on we will call this peg the first peg. 
Adjust positioning of the warping posts as needed.  
 
Attach the end of your warp yarn with a loop on the first 
peg and follow the route of your sample thread to the other 
end. 

Leg een lus van de leidraad om een pen (in dit geval de 
meest linker in de foto) en leidt de draad langs 3 
achtereenvolgende pennen, zodat je straks daar het kruis 
kan maken. Zoek vervolgens een zigzag route langs de 
andere pennen die past voor de lengte van de leidraad. Bij 
het einde van de draad maak je een lus die je over een 
willekeurige vrije pen plaatst (in dit geval de meest rechter 
pen van het voorste scheerbalkje). Dit eindpunt noemen we 
vanaf nu de eerste pen. Pas de positie van de 
scheerbalkjes indien nodig aan. 
 
Bevestig het garen met een lus aan de eerste pen en volg 
de route naar het andere eind.  

 
Make a cross with the last three pegs, weaving in and out 
so that your warp thread is on the outside of the middle peg 
on your first pass and on the second pass the warp thread 
will be on the inside of the middle peg. This cross is what 
keeps every warp thread separated and in sequential order 
which is critical later on in the process. 
 
Repeat this process going back to the beginning, the first 
peg, always following the same path, back and forth, 

Maak het kruis op de plek waar je met de leidraad langs 3 
achtereenvolgende pennen bent gegaan. De draad kruist 
zichzelf tussen de twee laatste pennen, zoals op de foto te 
zien is. Dit kruis zorgt ervoor dat de scheringsdraden op 
volgorde blijven, wat later in het proces belangrijk is. 
 
Vervolgens ga je weer terug naar het begin, de eerste pen. 
Volg telkens hetzelfde pad, heen en weer, en denk eraan 
ook het kruis elke keer te maken. Let er op dat je het garen 
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making your cross each pass. Do not pull the yarn too tight, 
but keep it snug, don’t let any part sag.  
 
If your warp plan calls for a change of colour, do this at the 
first or last peg. Cut your yarn and tie on the new colour, 
making sure the knot is at the first or last peg. If you 
encounter a knot in your yarn, cut out the knot and return to 
the first or last peg, tie on a new end and continue. It is 
important not to have any knots in the middle of the warp. 

niet te strak, maar steeds ongeveer even strak om de 
pennen legt. 
 
Als je van kleur wisselt, knoop je de draden bij de eerste of 
laatste pen aan elkaar. Als je onderweg een knoopje in het 
garen tegenkomt, knip je dat er tussen uit en ga je terug 
naar een van de twee einden om daar de draden weer aan 
elkaar te knopen. Het is belangrijk om geen knoopjes 
midden in de schering te hebben. 

 
Count your warp threads while you wrap them. For easier 
counting you can put a piece of yarn across the warp 
threads after every 10 threads.  
 
When you are finished, tie off the cross in 4 places (see 
picture). Make sure to tie off the cross in sections that 
correspond to the number of threads that comes beside 
and between the beam cords on the tie on bar ( in this case 
4 and 20 loops). 

 
Om het tellen te vereenvoudigen kan je na bijvoorbeeld 
elke 10 draden een stukje garen dwars over de schering 
leggen.  
 
Bind bij het kruis de draden op 4 plaatsen af (zie foto). Zorg 
ervoor dat je afbindt in het aantal dat straks naast en 
tussen de boomkoorden op de aanbindstaaf komt (in dit 
geval 4 en 20 lussen).  
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Before you remove the warp from the pegs, tie your warp 
off every 50 to 80 cm (20” to 30”) over the entire length of 
the warp. This will help to make sure your warp does not 
get tangled.  
 
While you are removing the first half of the warp from the 
pegs, make sure you leave your sample thread in place. 
You will need this for the second half of your warp. To keep 
the warp organized, you can use your hands to make a 
crochet stitch to tie the warp together. Take the warp off of 
the first peg (not where the cross is). Put a hand through 
the loop on the inside of the peg and grab a piece of the 
warp and pull it through the loop in a crochet hook method. 
Repeat this stitch shortening the warp with every stitch. 
 
Repeat this process to make the second half of the warp. 
Remember to make the group of 40 threads first and the 
group of 8 threads second, a mirror image of the first half of 
the warp. Remove the second half of the warp in the same 
manner as the first. You now have 2 warp chains. 

Voordat je de schering van de pennen haalt, bind je die 
nog af op een aantal extra plaatsen (tussenruimtes 50 tot 
80 cm) en bij de laatste pen.  
 
Controleer voordat je de schering van de pennen haalt of je 
nergens de leidraad per ongeluk hebt mee gebonden. Die 
moet blijven zitten voor de andere helft van de schering die 
je op dezelfde wijze maakt. Neem de schering van de pen 
aan het andere eind dan waar het kruis zit. Heb je een 
lange schering, dan maak je met je handen een haaksteek 
om het geheel in te korten, terwijl je de schering van de 
pennen haalt, om zo een warboel te voorkomen. 
 
Maak op dezelfde wijze de andere helft van de schering. 
Denk eraan om eerst de groep van 40 draden en dan de 
tweede groep van 8 draden af te binden, dus gespiegeld 
ten opzichte van de eerste helft van de schering. Verwijder 
de tweede helft van de schering op dezelfde manier als de 
eerste. Je hebt nu twee halve scheringen. 
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Attaching the lease sticks 
Place the longer cord (left-over from the assembly) around 
the axles of the rollers and pull it tight. You will use this 
cord to attach the metal rods, used as lease sticks when 
you are dressing your Erica. 
 

Bevestigen kruislatten 
Leg het (bij montage overgebleven) langere koord aan 
beide kanten om de as van de wieltjes en trek het strak. Je 
gebruikt dit straks om de twee metalen kruisstaven te 
bevestigen. 

Putting the warp on the loom 
Place the two halves of the warp chain over the raddle with 
the cross at the back of the loom and the excess warp 
chain in the front of the loom. Take one of the metal tie on 
bars. 
1. Put it through the loop of the first group of threads of 

your warp. Use the loop of the warp at the very front of 
the cross.  

2. Place the loop of the first warp beam cord over the same 
bar.  

3. Place the second group of threads over the bar.  
4. Add the middle warp beam cord. 
5. Place the next group of threads. 
6. Place the last warp beam cord (not in picture). 
7. Place the final group of threads. 

Schering op het getouw zetten 
Leg de twee halve scheringen in het getouwtje over de 
evenaar met het kruis naar de achterkant. Neem een van 
de metalen aanbindstaven. 
1. Steek hem door het eerste deel schering. 
2. Leg vervolgens het eerste boomkoord eromheen. Let 

erop dat het boomkoord om de borstboom heen ligt.  
3. Steek het door het tweede deel van de schering.  
4. Leg het middelste boomkoord eromheen. 
5. Steek het door het derde stuk van de schering (20 

lussen van 40 draden) 
6. Leg het derde boomkoord eromheen (niet op foto). 
7. Steek hem door de laatste 4 lussen van de schering. 
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Put the two lease bars through the openings on both sides 
of the cross. Now place the ends of these bars in a hole on 
the Texsolv cord. Pick a hole in the Texsolv for each bar so 
they are supported and the cross is held tightly.  
 
Now that your cross is supported by the lease bars and 
secure, so that the bars cannot fall down, you can remove 
the tie-ups that you placed in 4 spots on the cross, while 
making your warp. 

Steek de twee metalen kruisstaven door de openingen aan 
weerszijden van het kruis. De einden van deze staven 
steek je door het koord met een paar koordlussen 
tussenruimte. 
 
Nu de kruisstaven goed vast zitten en het kruis open 
houden kunnen de afbindingen van het kruis worden 
verwijderd. 
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Now you are going to place the warp threads in the raddle. 
Each slot in the raddle is 0.5 cm (0.2”). Since the warp has 
4 threads per cm (10 TPI), you will need to place 2 threads 
in each slot on the raddle. Since the raddle is metric, you 
need to do some approximating if working in imperial EPI. 5 
slots per inch and divide your warp threads accordingly. 
 
Since the warp is 24 cm (9.5”) wide, you should have 3 cm 
(1.2”) left on each side. Always try to centre your warp on 
the raddle. 

Nu ga je de scheringdraden in de evenaar leggen. De 
evenaar heeft 2 openingen per cm en bij 4 draden per cm 
moeten er dus 2 draden in iedere opening komen.  
 
Als je met een oneven aantal draden per cm weeft, dan leg 
je bv. bij 5 draden per cm om en om 2 en 3 draden in de 
openingen. 
 
Omdat de schering 24 cm breed is laat je aan beide kanten 
ca. 3 cm evenaar ongebruikt. Zorg er altijd voor dat je 
schering gecentreerd op de evenaar zit. 

 
With a warp of the full 30 cm (12”) weaving width, you will 
find that you will come one slot short on each side. You can 
solve this by placing 3 threads in the first and last slots of 
your raddle. 

Bij een schering van de hele 30 cm weefbreedte, kom je 
aan het eind van de evenaar 1 opening te kort en zou je in 
dit geval dus twee draden overhouden. Dat los je op door 
in de eerste en de laatste opening 3 i.p.v. 2 draden te 
leggen. 
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Winding the warp 
The warp needs to be wound onto the warp beam with 
tension. A loosely wound warp will cause you problems 
during weaving. You can use the warping strips or paper to 
separate the layers of yarn threads. 
 
During the winding of the warp, you can ask a friend to hold 
the warp tight while you wind the warp onto the warp beam. 
 
 

Opbomen 
Opbomen is het oprollen van de scheringsdraden op de 
scheerboom. Bij het opbomen gebruik je opboomstroken of 
papier om de lagen garen gescheiden te houden tijdens het 
opbomen.  
 
De schering moet met enige spanning op de scheerboom 
gewikkeld worden. Bij het opbomen van de schering kun je 
iemand vragen de schering strak te houden terwijl je de 
scheerboom draait.  
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If you are working alone, divide the warp into two sections 
and tie a weight to each half. Filled plastic water bottles 
work well, see picture. It is handy to use a rubber band to 
attach the bottles or something that makes it easy to 
continually adjust the bottles position, until the warp has 
been fully wound. Wind the warp until the tie on cords have 
been completely wound onto the warp beam. 
 

Als je het opbomen alleen doet, verdeel je de schering in 
een aantal gelijke delen waaraan je gelijke gewichten 
hangt. Plastic flessen met water zijn daar erg geschikt voor, 
zie foto. Het is handig om dat met koordjes te doen en die 
met een stropje te bevestigen, zodat je ze tijdens het 
opbomen kunt verschuiven. Tijdens het opbomen verwijder 
je steeds de volgende afbindingen van de schering. 

      
 

To keep the loom in place you can hook the back feet of 
the loom over the edge of the table.  
 
As you wind the warp, lay in warping strips. Place the first 
strip even with the metal tie on bar. During the first full 
rotation of the warp beam, place 5-6 warping strips. This is 
important so that the end warp threads do not slip off the 
edge. During the rest of the winding, you will use fewer 
strips. You can also use thick paper, like craft paper. The 
key is to make sure all warp threads in the same warp 
beam revolution are wound at the same diameter. If not, 
you will introduce slack to some of your warp threads, 
which creates difficulty during weaving. 

Om het getouwtje op zijn plaats te houden haak je het met 
twee voetjes achter de tafelrand. 
 
Draai de scheerboom tot de aanbindstaaf op de boom 
terecht komt. Bij het opbomen van de schering leg je er de 
opboomstroken tussen. De eerste strook leg je op de boom 
vlak na de aanbindstaaf. Tijdens de eerste omwenteling 
van de boom plaats je 5 of 6 strookjes om de schering en 
de aanbindkoorden van elkaar gescheiden te houden. 
Daarna hoef je minder stroken te gebruiken. Je kunt ook 
stevig papier gebruiken, of lamellen van zo’n gordijn uit de 
kringloopwinkel. De stroken voorkomen dat de draden aan 
de buitenkant naar opzij wegglijden.  
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Each time your weights come up to the edge of the table, 
adjust them back down to the floor. 
 
Wind the warp until you have approximately 20 to 30 cm (8” 
to 12”) left over.  
 

Steeds als de gewichten aan de tafelrand komen, verplaats 
je ze terug naar beneden door de stropje los te maken en 
te verschuiven. 
 
Boom de schering zover op dat je voor de evenaar nog 
ongeveer 20 tot 30 cm over houdt. Hoe korter de schering, 
hoe makkelijker je de hevels kunt inrijgen. 
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Intermezzo: Threading draft 
On the threading draft we can read: 
-  the order the warp threads have been threaded through 

the heddles 
-  which toggles to lift 
-  the order in which the toggles need to be lifted 
 
General system 
Every shaft is presented horizontally. The shafts are 
numbered, starting with shaft 1, which is closest to the 
weaver when sitting in front of the loom. 
 
The threading through the heddles is shown by vertical 
lines. The pick is shown by horizontal lines. We read the 
draft from right to left. Where you can see the warp, the 
corresponding block is made black; where you see the weft 
the corresponding block is kept white. The repeat gives the 
smallest amount of warp and weft threads that form the 
pattern. 
 

Intermezzo: Bindingstekening 
Op de bindingstekening kunnen we aflezen: 
-  de wijze waarop de schering is ingeregen door de hevels 
-  welke hendels omhoog gaan 
-  de volgorde waarop de hendels bediend moeten worden 
 
Algemeen systeem 
Iedere schacht wordt horizontaal weergegeven. De 
schachten zijn oplopend vanaf 1 genummerd. De schacht 
die het dichtst bij de wever/weefster is, als deze voor het 
getouw zit, is nummer 1. 
 
De inrijg in de hevels wordt aangegeven door verticale 
streepjes en de inslag door horizon. We lezen de tekening 
af van rechts naar links. Waar de ketting zichtbaar is, wordt 
het hokje zwart gemaakt; waar de inslag zichtbaar is, wordt 
het hokje wit gelaten. Het rapport is het kleinste aantal 
ketting- en inslagdraden dat het patroon vormt. 
 

 

 
Threading plan for plain weave on 2 shafts 

 
Bindingstekening voor linnenbinding op 2 schachten 
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Plain weave 
With a two shaft loom there is only one threading 
possibility, in principle; the straight “up and down” pattern is 
known as plain weave.  
 
The threading pattern through the heddles will be 1-2-1-2, 
repeat: 
-  1st thread through 1st heddle on shaft 1 
-  2nd thread through 1st heddle on shaft 2 
-  3rd thread through 2nd heddle on shaft 1 
-  4th thread through 2nd heddle on shaft 2 
Continue like this until all warp threads have been 
threaded. 
 

Linnenbinding  
Bij twee schachten is in principe maar één inrijg mogelijk; 
beurtelings op beide schachten. Het “recht op en neer” 
weefsel dat dan ontstaat heet de linnenbinding (ook wel 
platbinding). 
 
Het rijgpatroon door de hevels zal zijn 1-2-1-2 etc.  
-  1e draad door 1e hevel op schacht 1 
-  2e draad door 1e hevel op schacht 2 
-  3e draad door 2e hevel op schacht 1 
-  4e draad door 2e hevel op schacht 2 
Ga op deze wijze door tot alle draden zijn ingeregen. 

You can create effects in the following ways: 
-  colour in weft and/or warp 
-  contrast in material (coarse-fine; dull-glossy; structure-

smooth) 
-  threading of the reed (square; closer or wider threading, 

skipping reed openings) 
-  beating (hard or soft, normal, alternating) 
-  post-treatment 
 
Additional threading plans are displayed and explained at 
the end of this instruction. 

Op de volgende manieren kun je verschillende effecten 
creëren: 
-  kleur in inslag en/of ketting 
-  contrast in materiaal (grof-fijn; dof-glanzend; structuur-

glad) 
-  rietrijging (vierkant instelling; dichter of ruimer rijgen; 

rietopeningen overslaan) 
-  aanslaan (hard of zacht; gewoon; afwisselend) 
-  nabehandeling 
 
Aan het einde van deze instructie staan nog meer 
bindingen weergegeven en uitgelegd. 
 

Threading 
We are now going to pull each warp thread through a 
heddle on the shafts. The order in which you thread will 
partly determine your weaving pattern.  

Rijgen 
We gaan nu de scheringdraden door de hevels van de 
schachten inrijgen. De volgorde van inrijg is mede 
bepalend voor het weefpatroon.  
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Remove the weights and cut the loops at the end of the 
warp. Take the threads out of the raddle and let them hang 
down from the top cross-rod. 
 
If you now look at the cross, you can see that you can 
identify the very first thread on the right side. Because of 
the cross, you can identify #2, #3 etc. 
 
Place a reed/heddle hook through the first heddle from the 
front. Select the first warp thread on the right side of the 
warp. Place the warp thread in the hook and pull it through 
the heddle.  
 
Repeat this process for 9 more threads. Go back and verify 
these first 10 threads are indeed in the correct heddles for 
the correct shafts, according to your pattern. Repeat this 
process for the entire warp.  

Verwijder de gewichten en knip de lussen van het 
scheringeind door. Neem de draden uit de evenaar en laat 
ze van de bovenste kruis staaf naar beneden hangen. 
 
Het kruis bepaald de volgorde van draden pakken.  
 
Plaats de rijghaak door de eerste hevel van rechts op de 
eerste schacht. Selecteer de eerste draad aan de 
rechterkant van de schering. Trek de draad door het oog 
van de hevel.  
 
Als je de eerste 10 draden hebt doorgeregen, controleer 
dan of de inrijg correct is. Regelmatig controleren van de 
inrijg is belangrijk, want hoe later je een fout ontdekt, hoe 
meer je moet uithalen. Herhaal dit proces voor de gehele 
schering.  
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Once all of the threads have been pulled through a heddle, 
start back on the right side and pull each thread through 
the reed. The warp threads must be pulled through the 
reed in the same order as they were pulled through the 
heddles. If you do not have enough slack, you can loosen 
the warp beam slightly.  
 
After 10 threads have been threaded we check them. Pull 
the group of threads tight and lift one of the shafts by 
pulling its lever down. Check that every 2nd thread is 
raised. Tie the threads in a small loop knot as shown, that 
can easily be undone later.  
 
Repeat this process of threading threads through the reed, 
pull taught, raise a shaft and tie a loop knot for the 
remainder of the warp. When all threads have been 
threaded through the heddles and the reed you can remove 
the lease bars. 

Rijg met het haakje de draden door het riet in dezelfde 
volgorde als waarmee ze door de hevels lopen. Als de 
schering niet lang genoeg is kun je de scheerboom iets 
losser draaien.  
 
Na 10 draden doorgeregen te hebben controleer je de 
inrijg: Plaats het riet bij de schachten en trek de draden 
strak. Trek een schacht omhoog en kijk of de draden om en 
om hoog en laag door het riet lopen. Maak een bundeltje 
van de draden met een halve strik (zie foto) die gemakkelijk 
weer te verwijderen is.  
 
Steeds als je weer 10 draden door het riet geregen hebt, 
controleer je deze en maak je er met een halve strik een 
bosje van. Rijg zo alle draden door het riet. Als alle draden 
door de hevels en het riet geregen zijn, verwijder je de 
kruis staven. 
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Attaching the warp to the cloth beam 
The warp threads needs to be attached to the tie up bar, in 
equal groups. With 96 warp threads in this warp, that works 
out to 12 groups of 8. The last steel bar is used to tie the 
warp to the cloth beam. Place this bar through the loops of 
the cloth beam tie-up cords.  
 
You will start by taking a middle group of warp threads 
closest to the middle tie-up cord. Take the 8 threads in your 
hand and pull them towards you so that all of the threads 
have the same tension. It is a good practice to pull on each 
thread individually to ensure any slack is taken up and you 
truly have equal tension within that group of threads. 

Het aanbinden van de schering aan de doekboom 
De scheringdraden moeten in bosjes worden aangebonden 
aan de doekboom. Met de 96 draden van deze schering is 
het handig om dat met 12 bosjes van 8 draden te doen. De 
overgebleven ijzeren staaf is de aanbindstaaf van de 
doekboom. Steek die door de lussen van de boomkoorden 
en begin met aan elke kant van het middelste koord 8 
draden vast te knopen.  
 
Neem de 8 draden tussen je vingers en strijk naar je toe 
om op alle draden ongeveer dezelfde spanning te krijgen. 
Ook is het een goede methode om een voor een even aan 
de draden te trekken. 
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Place the thread group around the tie-up rod from the top, 
down and around and split the group into 2 x 4 threads and 
bring the ends back to the top. Tie a half knot with the 2 
halves. Repeat this process with the group of warp threads 
on the immediate right of the first group, followed by the 
group on the immediate left. Alternate back and forth until 
all groups have been tied onto the tie-up rod.  
 
Check the tension of all the groups of warp threads. 
Tighten any groups that are loose by pulling on the half 
knots and pulling tight. Repeat this process until all groups 
have similar tension. If you are using a slippery yarn, a bow 
knot is better to maintain a tight knot. 

Leid de draden van boven af om de staaf heen en dan in 2 
x 4 gesplitst, opzij weer omhoog. Leg er een halve knoop in 
en trek die aan. Daarna hetzelfde met de buitenste 8 
draden en dan de draden, afwisselend links en rechts er 
tussenin. 
 
Voel de spanning van de bosjes scheringdraden; 
waarschijnlijk hebben de eerst aangebonden bosjes de 
minste spanning.  
 
Trek de halve knopen van die bosjes wat aan en herhaal 
dit tot je overal een ongeveer gelijke spanning hebt. Als je 
nogal glad garen gebruikt is het verstandig van de halve 
knopen halve strikken te maken. 



24 

 
 

 

Open the shed by pulling down one of the shaft toggles. 
Place a remaining warp divider in the shed. Close the shed 
and lift the other shaft lever and place a second warp 
divider inside. Close the shed again by returning the shaft 
lever to its rest position. Now push two warping strips down 
toward the tie-up rod – essentially beating the warp tight.  
 
This process is called establishing a “header” and can be 
done using very thick yarn as well. Your warp is now ready 
to weave! 

Open het vak door met een hendel één van schachten 
omhoog te trekken. Leg er een kartonnen strip in, sluit het 
val en open het vak met de andere schachthendel. Leg er 
nog een strip in, sluit het vak en duw met het riet de strips 
zo dicht mogelijk tegen de aanbindstaaf. Dit kun je 
eventueel ook met een dik garen doen. 
 
De scheringdraden zijn nu gelijkmatiger verdeeld en je bent 
klaar om te gaan weven. 
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Weaving 
Load a stick shuttle with weft thread. If you criss-cross your 
thread while winding the stick shuttle you, it will be easier to 
unwind as you weave. 
 
Open the opposite shed that you used when placing the 
last warp divider, and insert the stick shuttle. Since the weft 
thread goes over and under every other warp thread, the 
actual length of weft thread needed is greater than the 
width of the warp. You accomplish this by laying the weft 
thread on an angle. Leave the end of the first weft thread 
stick out approximately 6 cm (2.5”). Next close the shed 
and beat the weft thread with the reed. 
 
Now that you have beat the weft thread down on the warp, 
the ideal situation is that you have left enough “slack” in the 
weft thread by laying it on an angle to accommodate the 
length of yarn needed due to the over and under path the 
yarn has followed. In practice, often the weaver does not 
leave enough yarn for the weft and width of your woven 
cloth begins to shrink and “pull-in”.  

Het weven 
Wikkel de inslagdraad op een steeklat. Als je die draad 
opzij van de lat kruist en dat na een paar slagen omwisselt 
met de andere kant, krijg je een vorm die makkelijker door 
de opening tussen de scheringdraden schuift. 
 
Open het vak dat de laatste kartonnen strip insluit en schuif 
de steeklat erdoor. Omdat de inslagdraad min of meer op 
en neer tussen de scheringdraden loopt, moet je de inslag 
wat meer lengte geven dan de breedte van het weefsel. Dit 
bereik je door de inslag schuin te leggen. Laat het eindje 
ca. 6 cm uitsteken. Je sluit dan het vak en je slaat aan met 
het riet.  
 
De inslagdraad loopt min of meer op en neer tussen de 
scheringdraden. Om inweven te voorkomen moet je de 
inslag wat meer lengte geven dan de breedte van het 
weefsel. Dit bereik je door de inslag schuin te leggen. Laat 
het eindje ca. 6 cm uitsteken. Je sluit dan het vak en je 
slaat aan met het riet.  
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Now open the next shed by lifting the next shaft lever. 
Insert the stick shuttle and lay the next weft thread in the 
open shed, and insert the 6 cm portion of the first thread 
inside the shed. Remember to angle your thread. Now beat 
with the reed. The weft thread and the beginning thread are 
now part of your cloth. Using this technique, you can weave 
in any ends and have clean edges in your finished cloth. 
 

Je opent het vak; nu weer met de andere schacht en 
behalve dat je de inslagdaad doorvoert, leg je ook het 
begineindje tussen de schering. Leg de draad opnieuw 
schuin en sla aan. De inslag en het begindraadje komen nu 
samen in het weefsel te liggen. Op deze manier werk je 
ook de eindjes weg als je van kleur wisselt. 
 

Another point to keep in mind is the selvedge of your 
woven cloth. While you are angling the new weft thread 
from one side, use your other hand to hold the edge of the 
woven cloth. This way you can control the tension and help 
prevent the weaving from pulling in and becoming 
narrower. By constantly monitoring the tightness of both 
sides, you will see if you start to pull in and adjust 
accordingly. If you see it going wrong, you can always 
unweave a few picks and try again.  
 

Een ander aandachtspunt is de zelfkant van je weefsel. 
Terwijl je de inslag aan één kant schuin legt hou je de 
draad aan de andere kant van het weefsel vast. Wat niet te 
ruim en niet te strak is bij dat vasthouden, leer je door 
ervaring, maar als je in het begin meteen al ziet dat het mis 
gaat, haal dan gerust wat inslagen uit en doe het opnieuw.  
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Weave for appr. 10 cm (4”). It is now time to move the cloth 
onto the cloth beam. Take the pall out of the ratchet on the 
warp beam and unwind some of the warp. Turn the handle 
on the cloth beam so your cloth is wound on. When enough 
cloth is wound on you put the pall in the ratchet of the warp 
beam and put tension on your warp again. Now you can 
continue weaving. 

Weef ongeveer 10 cm. Het is nu tijd om je weefsel op de 
doekboom te doorbomen. Haal de pal van het palwiel op 
de scheerboom en ontspan de schering. Draai aan de 
doekboom en boom je weefsel zo op de doekboom.  
 
Zet vervolgens de pal weer op het palwiel van de 
scheerboom en breng de schering weer op spanning. Nu 
kun je weer verder weven. 
 

Finishing 
When you are finished weaving, cut the warp threads. 
Make sure you do not cut the beam cords. Pull the warp 
threads through the heddles and reed. Take the pawl of the 
ratchet wheel on the cloth beam and unwind your cloth. 
Untie the knots that hold the cloth on the front tie-on rod 
and remove the fabric from the loom. You can finish the 
ends of the warp threads in various ways. The easiest way 
is to knot it in bundles of 6 or 8 threads. 
 
With practice you will be able to perfect your technique and 
produce cloth you can be proud of. 

Afwerking 
Als je klaar bent met weven knip je de scheringsdraden 
door. Zorg ervoor dat je de boomkoorden niet doorknipt. 
Trek de scheringsdraden door de hevels en het riet naar 
voren. Haal de pal van het palwiel op de doekboom en rol 
het weefsel van de boom. Maak de knopen waarmee de 
schering aan de voorste aanbindlat zitten los en haal het 
weefsel van het getouw. Je kunt de uiteinden met de 
scheringsdraden op verschillende manieren afwerken. Het 
makkelijkste is om knoopjes te leggen in bundels van 6 of 8 
draden. 
 
Oefening baart kunst en door je techniek te perfectioneren 
zul je al snel een weefwerk kunnen maken waar je trots op 
kunt zijn. 
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Folding the loom 
To fold your loom, first unscrew the thread eyes far enough 
to lift the castle out of the frame.  
 
Remove the pall from the warp beam ratchet and pull the 
beater forward so that the reed lies against the cloth beam. 
Place the plywood protector on the warp between the reed 
and the shafts. Lift the castle out of its slots and lay it flat 
placing the top side pegs in the same slots that held the 
castle upright. Replace the pall in the ratchet and tighten 
the warp tension slightly. 
 
Little magnets will keep the pall in the ratchet wheel during 
transport. 

Getouw opvouwen 
Om het getouwtje op te vouwen draai je eerst de 
schroefogen onder in het middendeel weer terug, zodat je 
het middendeel er uit kan tillen.  
 
Haal de pal uit het palwiel van de scheerboom en boom de 
schering zover door dat het riet helemaal tegen de 
borstboom ligt. Leg het triplex plankje op de schering 
tussen riet en schachten. Til het schachtgedeelte uit het 
getouw en leg het plat met de bovenste drevels in de 
sleuven van de getouwzijden. Leg dan de pal weer in het 
palwiel en geef de schering een lichte spanning. De 
palletjes blijven tijdens transport vast zitten door de 
ingebouwde magneetjes. 
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Tips and important points 
 
Maintenance 
The Erica loom requires no special maintenance. We do 
recommend tightening all screws and bolts annually, 
particularly in dry climates. 
 

Tips en aandachtspunten 
 
Onderhoud 
Het Erica getouw behoeft geen speciaal onderhoud. Als het 
getouw in een droge ruimte staat, is het aan te bevelen om 
na een paar maanden de schroeven van de constructie te 
controleren en zo nodig vast te draaien. Herhaal dit na een 
jaar. 
 

Texsolv heddles 
Texsolv heddles are made out of a double polyester cord 
that is connected on specific intervals. They are bundled in 
a zigzag fashion in bundles of 100 heddles. Never remove 
the ties from the bundles before you place the shaft bars, 
or something else, through the top and bottom large loops. 
If you do the heddles will become quite tangled and 
disorganized and it is a major task to sort this out.  
 

Texsolv hevels 
Texsolv hevels bestaan uit een dubbel polyester koord dat 
op bepaalde afstanden verbonden is. Het is zigzag 
gevouwen tot bundels van honderd stuks.  
Verwijder de bandjes van de bundels hevels niet, voordat 
er schachtlatten of wat anders door de grote lussen steken 
om de hevels geordend te houden. 
 

Lease bars 
With the Erica there are 2 x 5 mm steel lease bars. While 
weaving, make sure these lease bars have been removed. 
If these bars remain in place, you are essentially reducing 
the depth of the loom and this will negatively affect the size 
of your shed.  
 

Kruislatten 
Bij Erica zijn dat 2 van de 5 mm dikke metalen staven. Laat 
tijdens het weven deze kruislatten niet tussen strijkboom en 
schachten in de schering zitten. Je zou de nuttige diepte 
van je getouw verminderen en daardoor de schering 
onnodig zwaar belasten bij het maken van een sprong. Als 
je gewoon bent de kruislatten in de schering te laten, 
moeten ze tussen strijkboom en scheerboom blijven als je 
verder opboomt. 
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Trouble shooting 
 
The shed is too small 
Likely causes: 
-  You need to advance the cloth. 
-  You have mounted the shafts too low. The shafts should 

be appr. 3 mm (0.12”) above the rollers. 
-  You have left the lease bars in place – remove the lease 

bars. 
 
Operating the toggles is difficult  
Likely causes: 
-  You need to advance the cloth. 
-  You have left the lease bars in place – remove the lease 

bars. 
 
The shafts are difficult to move 
Likely causes: 
-  You have installed the raddle incorrectly. 
-  The screw eyes are not screwed in far enough. 
 
The shaft bars get loose from the shaft sides 
Likey cause: 
-  You have mounted the shafts too high. The shaft bars 

are loose in the shaft sides, so the heddles can be moved 
easily from 1 shaft to another. When the shafts are 
mounted too high, they are not good enough between the 
sides of the loom anymore, so the shaft bars can get 
loose. 

 

Wat er mis kan gaan 
 
De sprong is te klein 
Mogelijke oorzaak: 
-  Het doek moet worden opgeboomd. 
-  Je hebt de schachten te laag gemonteerd. De schachten 

moeten zo’n 3 mm boven de rollers rusten. 
-  Je hebt de kruislatten tussen strijkboom en schachten in 

de schering laten zitten. 
 
De bediening van de hendels is te zwaar  
Mogelijke oorzaken: 
-  Het doek moet worden opgeboomd. 
-  Je hebt de kruislatten tussen strijkboom en schachten in 

de schering laten zitten. 
 
De schachten worden gehinderd tijdens het bewegen 
Mogelijke oorzaken: 
-  Je hebt de evenaar verkeerd om gemonteerd. 
-  De schroefoogjes zijn niet ver genoeg in de 

schachtzijkanten gedraaid. 
 
De schachtstaven komen los uit de schachtzijkanten 
Mogelijke oorzaken: 
-  Je hebt de schachten te hoog gemonteerd. De 

schachtstaven zitten los in de schachtzijden, zodat 
hevels gemakkelijk te (ver)plaatsen zijn. Als de 
schachten te hoog gemonteerd zijn, zitten ze niet meer 
ver genoeg tussen de zijkanten van het getouw, 
waardoor de schachtstaven los kunnen komen. 
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Sample threading plans 
Next various threading plans for 2, 3 and 4 shafts are 
shown. 
 

Voorbeelden bindingen 
Hierna worden diverse bindingstekeningen voor 2, 3 en 4 
schachten weergegeven.  

 
 

                     Tabby I Linnenbinding 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Extended tabby I Panamabinding 
 

Tabby (2 shafts) 
The tabby is the most simple plan. This has been explained 
on page 18 and 19. 
 
Extended tabby (2 shafts) 
You could make double threads in both your warp and weft. 
That is known as the extended tabby. In order to have the 
warp threads neatly beside each other you have to thread 
the warp threads each through their own opening in the 
reed. If you wish to also use separate heddles you will get 
a threading pattern of shaft 1-1-2-2-1-1-2-2 repeat. 

Linnenbinding (2 schachten) 
De linnenbinding is de eenvoudigste binding. Deze wordt 
op bladzijde 18 en 19 besproken. 
 
Panamabinding (2 schachten) 
Je kunt ook een linnenbinding met dubbele draden in de 
schering en/of inslag maken. Dat is de panamabinding en 
om de scheringdraden dan netjes naast elkaar te houden 
moeten de dubbele draden elk door een aparte opening in 
het riet geregen worden. In geval je ze ook apart door de 
hevels rijgt, krijg je een doorrijg van bv. schacht 1-1-2-2-1-
1-2-2 etc. 
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Log-cabin-patterns 
What is appearance, what is reality? You thread a line in 
your warp and you also weave a line; yet the fabric does 
not look like a checkered piece. Characteristics: 
-  square setting 
-  plain weave  
-  colours in warp and weft 
-  rhythm in colour 
 
Drawing log-cabin patterns in colour: 
-  threading 
-  fill in visible warp threads 
-  fill in the pick 
 

Schijnpatronen 
Wat is schijn, wat is werkelijkheid? Je rijgt een streep in de 
ketting en je weeft ook een streep, toch lijkt het weefsel niet 
op een geruite lap. Kenmerken: 
-  vierkante instelling 
-  linnenbinding 
-  kleuren in ketting en inslag 
-  ritme in kleur 
 
Het in kleur tekenen van schijnpatronen: 
-  inrijg 
-  zichtbare kettingdraden invullen 
-  inslag invullen 
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Twill (3 shafts) 
Drawdown and cloth of a warp and weft-faced twill. This 
example is from the book “Weaving on 3 shafts” from Erica 
de Ruiter. 

Keperbinding (3 schachten)  
Bindingstekening en weefsel van een ketting- en 
inslagkeper voor drie schachten weergegeven. Dit 
voorbeeld komt uit het boek “Weven op 3 schachten” door 
Erica de Ruiter.  
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2/2 twill | Köperbindung | keperbinding 
 
 
 
1/3 twill | Köperbindung | keperbinding 
 
 
 
3/1 twill | Köperbindung | keperbinding 
 

Twill (4 shafts) 
The main feature of a twill is a slanting line. The binding 
points are located one angled above the other; they 
connect in a slanting line.  
 
A twill weave must always be threaded slightly closer than 
a plain weave. Warping density of a plain weave is 60 to 
70%, with a twill this is 70 to 75%. 

Keperbinding (4 schachten) 
Kenmerk van een keper is een schuine lijn, deze lijn 
noemen we een graat. De bindpunten liggen schuin boven 
elkaar, ze sluiten in een schuine lijn aan.  
 
Een keperweefsel moet altijd iets dichter ingeregen worden 
dan een linnenbinding. Scheringsdichtheid van een 
linnenbinding is 60 tot 70%, bij een keper is dit 70 tot 75%. 
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Rosepath (4 shafts) 
Commonly used pattern, derived from the weft-faced twill 
using counter threading and / or intermediate picks of plain 
weave. The rosepath offers many variations and 
possibilities. 

Rozengang (4 schachten) 
Veel gebruikte binding, afgeleid van de inslagkeper met 
gebruik van tegeninslag en/of tussenslagen van 
linnenbinding. De rozengang biedt vele variaties en 
mogelijkheden. 
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