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Voordat  een weefsel tot stand komt, gaat er een heel 
proces aan vooraf. Dit proces start bij het bepalen wat je 
wilt maken en wat hiervan het gebruiksdoel is.  
 
Op basis van het antwoord op die twee vragen kan je je 
materiaal en ontwerp kiezen en kan je een 
garenberekening maken.  

WAT GA JE MAKEN? EN WAT IS HIERVAN 

HET GEBRUIKSDOEL?  
Wil je bijvoorbeeld een sjaal maken ter opluistering van 
een blouse, dan vraagt dit iets anders van het materiaal, 
patroon en weefdichtheid dan een sjaal die je tegen de kou moet beschermen. En voor een theedoek wil je 
geen synthetische garens gebruiken, maar voor een meubelstof misschien juist wel. 
 
Het uiteindelijke gebruiksdoel is bepalend voor de keuze van het materiaal maar ook voor  het aantal 
draden dat geweven gaat worden per cm. 
 
Zo kun je van eenzelfde wollen garen een stof weven voor een jasje en een bijpassende sjaal. Alleen is het 
aan te raden de stof voor de sjaal met minder draden per cm. te weven dan de stof voor het jasje. Immers 
een sjaal moet soepel om een hals kunnen worden gedrapeerd, terwijl de stof voor het jasje iets vaster 
geweven mag zijn. 
Voor een jasje of een sjaal kies je doorgaans een zachter garen dan voor meubelstoffering. 
Zo is er dus een aantal aspecten die je in ogenschouw moet nemen. 

WELK GAREN KIES JE?  
Als je weet wat je wilt maken en wat het gebruiksdoel is, kan je je garen kiezen. Zonder dat je een materiaal 
deskundige hoeft te zijn is het wel handig als je weet wat ongeveer de eigenschappen van het garen is. Kies 
je nl. een synthetisch garen, dan hoef je nauwelijks tot geen rekening te houden met de krimp en met een 
ander garen juist wel.  

CENTIMETERPROEF 
Zelfde dikte garen in weefwerk 
De centimeterproef bepaalt je uitgangsbasis voor het 
bepalen van de weefdichtheid. Pak een liniaal en wind hier 
je garen om. Leg de draden dichtbij elkaar en tel hoeveel 
draden er gaan in een centimeter.  
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Stel je telt 16 draden op een centimeter. Als je een weefsel gaat maken met een linnenbinding, dan is 50% 
van deze 16 draden de basis. Dus een weefwerk van 8 draden per centimeter zal vaak naar wens zijn.  
 
Waarom 50%? Kijk maar eens naar de foto van de 
linnenbinding hiernaast. Hier zie je dat de inslag tussen 
iedere kettingdraad, zodra deze onder en boven een draad 
door gaat, net zoveel ruimte nodig heeft als de 
kettingdraad.  
Weef je een sjaal die soepel moet vallen dan neem je iets 
minder dan 8 draden per centimeter bijvoorbeeld 6 of 7 
draden. Wil je daarentegen een meubelstof maken, dan 
kan je overwegen om bijvoorbeeld 9 of misschien zelfs 10 
draden per centimeter te gaan weven. In dit laatste geval 
zal je mogelijk hard moeten aanslaan omdat het garen van 
nature 8 draden per centimeter zal zoeken.  
 
Vuistregel: 
Bij een linnenbinding neem je als basis 50% van de draden volgens de centimeterproef. 
Bij een keperbinding neem je als basis 75% van de draden volgens de centimeterproef. 
 
Let op; Zoals eerder genoemd zijn hier meerdere varianten op mogelijk. Bovenstaande voorbeelden zijn dus 
geen strikt vaste uitgangspunten. Altijd blijft weer de vraag; welk materiaal, voor welk gebruiksdoel! 
 

Verschillende dikte draden. 
Stel je gebruikt in je weefwerk verschillende dikten garen. Bijvoorbeeld dun garen in de schering en dik 
garen in de inslag. Wikkel dan beide draden tegelijk om de liniaal. In het voorbeeld hieronder zie je dat er 3 
dunne draden en 2 dikke draden in de centimeter gaan. Voor een linnenbinding kan je kiezen voor een 
weefdichtheid van 2 of 3 draden per cm. Dit zal afhangen van wat je wilt weven. 

 

REKENVOORBEELD 1 
Stel je wil een sjaal weven  van 180cm lengte met aan weerszijden een franje van ongeveer 20 cm. De sjaal 
wordt 30 cm breed. Je kiest een linnenbinding voor de sjaal en wil de sjaal buiten dragen tegen de kou. 
Je hebt een garen gekozen dat volgens de centimeterproef op 4 draden per centimeter geweven kan 
worden om een soepel vallende stof te creëren.  
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BEREKENING VAN DE SCHERING 
Zoals je ziet heb je 180cm + 20cm + 20cm = 220cm nodig voor de sjaal.   
 
Afhankelijk van het soort garen dat je gebruikt, moet je ook rekening houden met spanningskrimp en was-
krimp. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat je een garen uitgezocht hebt dat na het scheren en weven zo’n 5% 
korter wordt en door het wassen 5% zal krimpen. Ik hou daarom rekening met 10% krimp. 
10%1 x 220cm = 22cm 
 
Maar daarmee zijn we er nog niet. De schering moet namelijk zowel aan de voor- als achterkant van het 
getouw bevestigd (aangebonden).  Dat noemen we aanbindverlies. Doorgaans kan je voor een tafelgetouw 
rekening houden met een aanbindverlies van 50cm en voor een trappergetouw 70 cm.  In dit 
rekenvoorbeeld wordt de sjaal op een tafelgetouw gemaakt.  
 

lengte sjaal+ franje 220cm 

krimp 22cm 

aanbindverlies 50cm  

lengte van één kettingdraad 292cm 

 
 
We weten nu welke lengte één kettingdraad dient te hebben. Nu willen we weten hoeveel kettingdraden 
we moeten gaan scheren.  
 
De breedte van de sjaal is 30cm. Als je voor de inslag ook garen hebt uitgezocht dat zo’n 10% gaat krimpen, 
zal je meer breedte moeten weven dan 30cm, om na het wassen op een breedte van 30cm uit te komen.  
10% van 30 = 3 cm. Je weefsel moet dus 30 + 3 cm = 33cm breed worden.  
 
 
We hebben gekozen voor 4 draden per cm in de ketting. De rekensom is simpel: 
 

Breedte van de sjaal in cm x aantal draden per cm = aantal kettingdraden 
33 x 4 = 132 kettingdraden 

 
Als je wilt weten hoeveel meter garen je in totaal nodig hebt voor de schering, dan geldt de volgende 
formule 
 

Lengte van één kettingdraad x het aantal kettingdraden = benodigde hoeveelheid garen voor de ketting 
292cm x 132 = 38544cm = 385,44 meter 

 

 
1 De bèta-mensen zullen direct zien dat dit niet klopt. Bereken je nl. een krimp van 10% van 242cm dan kom je niet op een lengte van 220 
uit, maar op 217,8 cm uit. De werkelijke formule zou 1,1111 x 220cm = 244,44 cm moeten zijn. Dit wijkt echter zo weinig af dat ik gekozen 
heb voor de berekening hierboven omdat deze simpeler te onthouden is.  
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Let op:  De ketting wordt afgemeten op bv. een scheermolen, scheerbalkjes of een “haspelplank”. Meestal 
is het niet mogelijk precies op de cm. af te meten. Neem  dan altijd meer garen dan de berekening 
aangeeft! Rond dus af naar boven! 
 

BEREKENING VAN DE INSLAG 
Zoals hierboven aangegeven moet je 33cm breedte weven om een sjaal van 30cm breedte te krijgen na het 
wassen.  
 
Een simpele rekensom is dan snel gemaakt.  
 

lengte van het geweven deel x breedte van het weefwerk x aantal draden per cm voor de inslag 
180cm x 33cm x 4 draden per cm = 23760cm = 237,6 meter 

 
Maar hiermee zijn we er nog niet. Bij de inslag heb je te 
maken met inslag verlies. D.w.z. als je de sjaal weeft op 33 
cm, dan heb je meer dan 33 cm garen nodig om de inslag 
te kunnen maken. Je legt je draad voordat je deze 
inslaat/aanschuift in een hoek van ongeveer 45 graden of 
met een boogje tussen de scheringdraden. Dit 
inslagverlies is ongeveer 10%.  
 
10% van 237,6 meter = 23,76 meter, waarop het totaal 
benodigd garen voor de inslag uitkomt op  
237,6 meter + 23,76 meter = 261,36 meter 

REKENVOORBEELD 2 
De voorbereiding en opzet van een getouw vraagt veel tijd. Het is daarom verstandig voor meer dan één 
werkstuk een getouw op te zetten, zeker als je meer van dezelfde soort werkstukken maakt. 
 
Stel je wilt zes handdoekjes weven van elk 50cm breed en 60cm lang. 
Het materiaal waarmee geweven wordt is Cottolin en dit wordt 8 draden per cm geweven. 
 
Voor de lengte van de ketting gaan we de volgende som maken; 
 

Lengte van 1 handdoekje  60 cm 
Zoom (aan weerszijden 3cm)  6 cm 

Subtotaal  66cm 

10% krimp  6,6cm 

Subtotaal afgerond  73cm 

6 handoekjes zijn dan 
6x66cm 

438cm  

aanbindverlies 50cm   

lengte van één kettingdraad 488cm  

 
De breedte moet na het wassen 50cm zijn. Er is een krimp te verwachten van 10%, dus zo’n 5 cm. De doeken 
worden daarom op 55 cm geweven.  
 

Aantal kettingdraden die nodig zijn: 55cm breedte x 8 draden op een cm = 440 kettingdraden. 
 
Nodig voor de inslag:  
 

438cm * 8 inslagen per cm = 3504cm = afgerond 351 meter 
10% inslag verlies = afgerond 35 meter = 351 + 35 = 386 meter 


