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TissieNieuws november 2018 - Landelijke Weefdag
Expositie cursus ‘Bindingsleer inzicht&overzicht’
Er is wat verwarring ontstaan na het verschijnen van het jongste nummer van Weven, waarin een tentoonstelling
werd aangekondigd in Olst met daarbij een verwijzing naar mijn website. Dat was duidelijk een geval van
‘nepnieuws’, want ik weet van niets!
Wel is er op de Landelijke Weefdag een expositie van mijn cursus ‘Bindingsleer inzicht&overzicht’ met het werk
van tien enthousiaste cursisten uit Deventer en omstreken. Zij hebben een jaar lang tijdens een rondreis door de
bindingsleer gemerkt dat een weefsel meer is dan alleen een binding. Steeds onderzochten we naast de structuur
ook de mogelijkheden van patroonvorming en de invloed van kleurgebruik en schijnpatrooneffecten,
weefdichtheid en materiaalgebruik. Behalve een rijke ervaring hebben ze er een naslagwerk van meer dan 200
pagina’s aan overgehouden. Dit cursusboek ligt ter inzage op de expositietafel.
Wilt u deze cursus ook volgen? Informeer dan bij de cursuscoördinator of contactpersoon van het bindpunt van
uw regio naar de mogelijkheden om de cursus bij u in de regio te organiseren.
Inzicht en overzicht verkrijgen door het benoemen en in categorien onderbrengen van de weefselkenmerken
Structuur
Patroonvorming
Kleurgebruik
Dichtheid
Materiaal

Tissien – wel nauwkeurig, maar niet pietluttig
Weven vraagt nauwkeurigheid, maar als je daarin doorschiet dreig je pietluttig te
worden. Een van de bepalende factoren voor het succes van een weefsel is de keuze
van inrijg- en inslagdichtheid. In mijn weeftip 8 ‘weven in vierkantstelling’ ( gratis te
downloaden vanaf https://tissien.nl/weeftips) leest u meer over het bepalen van de
dichtheid in relatie tot de binding en het gekozen garen. Hiervoor heb ik een speciaal
liniaaltje ontwikkeld waarmee je garenwikkels kunt maken en al tijdens het weven het
aantal inslagen per centimeter kunt tellen. Het bijzondere van het liniaaltje is dat de
millimeteraanduiding ontbreekt – speciaal omdat dat kan leiden tot pietluttigheid. Bij
de stand van Tissien op de Landelijke Weefdag kunt u gratis zo’n liniaaltje ophalen
(zolang de voorraad strekt).

‘Met kepers het hoekje om’
Dit is een oude vertrouwde in het cursusaanbod van Tissien. Al 32 jaar ben ik
hiermee bezig en in de loop van de tijd heb ik steeds weer nieuwe variaties
ontdekt. Het lesmateriaal is daarbij ook meegegroeid. Kijk in de expositieruimte
op de Landelijke Weefdag naar wat de deelnemers aan de eendaagse workshop
met deze techniek deden. En bezoek ook eens de fotogalerij op
https://tissien.nl/fotogalerij-tissien/met-kepers-het-hoekje-om.
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Weefnetwerk bestaat 10 jaar
Bij het eerste lustrum van Weefnetwerk gaf ik tijdens de ALV een lezing over ontwerpen met cijfers en letters. In
het blad Weven stond toen een uitwerking van het getal 5. Misschien bent u zuinig geweest op de bladen en hebt
u het nog, maar zo niet, dan kunt u het terugvinden op mijn website in de rubriek publicaties
(https://tissien.nl/publicaties-van-tissien).
Dit keer een uitdaging voor weefsters om een weefsel te maken van het ontwerp waarvoor de cijfers 1 en 0
gebruikt zijn. Het betreft hier een blokontwerp dat is om te zetten in bijvoorbeeld de zomer&winterbinding, maar
als u meer schachten tot uw beschikking hebt, kunt u er ook een wat bijzonderder dessin van maken.
Wilt u meer leren over het maken van blokontwerpen en het omzetten van een blokontwerp in een weefbinding?
Dan is de cursus ‘Blokontwerpen maken en weven’ een aanrader voor u. Een brochure vindt u in de stand van
Tissien op de Landelijke dag, maar u kunt die ook downloaden in de rubriek weeflessen
(https://tissien.nl/weeflessen/lezingen-workshops-op-locatie ).
In de cursussen ‘Bindingsleer inzicht&overzicht’ en ‘Fiberworks software gebruiken’ wordt eveneens uitgebreid
aandacht besteed aan het omzetten van blokontwerpen in bindingen.
Basisontwerp
Omgezet naar zomer&winter
Variatie op het patroon door
herhaling van blokeenheden

Alleen de patrooninslagen zijn
weergegeven

De tafel van Tissien tijdens de Landelijke Weefdag
Op de stand van Tissien vindt u informatie over diverse cursussen. In verband met verplichtingen in de
muziekwereld (bijna even leuk als weven) kan ik helaas op 3 november niet in Barneveld zijn, maar u kunt
brochures meenemen en van maandag tot en met vrijdag ben ik telefonisch of via mail bereikbaar.
Wil u de resultaten beluisteren van mijn muziekrepetitieweekend, dan bent u van harte uitgenodigd het concert
bij te wonen dat wij op zaterdag 17 november spelen: http://haso-orkest.nl/concerten/komend-concert/
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