
 

 E Opbomen met losse evenaar  
SSOO = Signaal, Stoppen, Onderzoeken, Oplossen 
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OPBOMEN 

KLAARLEGGEN 
 Weefgetouw 

 Evenaar + zekering + bevestigingsmateriaal 

 Aanbindlatten 

 Opboommateriaal (latten, bamboegordijn, dik papier, dik plastic o.i.d.) 

 Textielkoord 

 Kruislatten 

 Schaar 

 Per ketting 

o 1 of 2, ½ liter fles(sen) gevuld met water en touwtje om de hals 

o S-haak/haken 

LET OP! 
Pas fixatiedraden verwijderen als dat deel van de schering op een andere wijze gefixeerd is of 
verwerkt is. 
Er zijn wevers die er juist voor kiezen om bijvoorbeeld de fitsdraad in de schering te laten zitten. 
Natuurlijk kan je hiervoor kiezen. Mijn advies is echter om zo min mogelijk onnodige draden op te 
bomen. Elke extra draad geeft kans op een onregelmatigheid bij het opbomen en is dus een 
potentieel risico op spanningsverschil.  

OPBOMEN 
 

1. Zoek een plek waar je de evenaar het beste kunt bevestigen (vaak is dit op de strijkboom 
of bovenop het schachtenhuis). De schering moet er ongehinderd door heen kunnen. 

2. Zet de evenaar goed vast 
3. Leg het einde van de ketting (zijde met het cm-kruis) om de aanbindlat aan de achterzijde 

van het getouw. 
4. Bevestig de aanbindlat dusdanig dat de ketting er niet vanaf kan glijden 
5. Maak het lengtefixatiepunt van het uiteinde los. Laat de losse textieldraad van dit 

uiteinde zitten. Deze losse textieldraad is een extra verzekering voor het geval dat je 
ketting toch van de aanbindlat glijdt. 

6. Schuif de kruislatten in het cm kruis en leg de schering naar voren. 
7. Zorg dat de kruislatten niet verschuiven (hang ze bijvoorbeeld aan de achterzijde van het 

getouw aan het schachtenhuis) 
8. Verwijder de kruis- en kruisbenen fixaties van het cm-kruis. 

 



 

9. Verdeel de schering per cm in de evenaar. Zorg dat de schering mooi in het midden komt. 
Maak je geen zorgen als je opening van de evenaar overslaat of eens een keer 2 
bundeltjes in één opening laat vallen. Dit ga je later in het weefwerk niet meer terug zien. 
De evenaar is bedoeld om te zorgen dat de schering van je weefwerk mooi verdeeld 
wordt over de garenboom, waarbij je echt niet 100% nauwkeurig hoeft te werken.   

10. Zorg dat de draden niet uit de evenaar wippen. Dus mogelijk al direct fixeren. 
11. Zijn de draden in de evenaar gefixeerd? Dan fitsdraad verwijderen. 
12. Verdeel op het uiteinde de draden nu netjes over de aanbindlat. De textieldraad die je al 

bij het scheren door dit uiteinde hebt gehaald laat je zitten tot de schering draden mooi 
verdeeld zijn en niet meer van de aanbindlat af kunnen glijden.   

 
13. Ga nu naar de voorzijde pak het eerstvolgende lengte fixatiepunt vast. Trek de schering 

strak. Wapper, klop, kleine rukjes, zijn prima. Een evt. losse draad die je al ziet hangen, 
trek je zo strak als de overige draden.  

14. Alle draden op gelijke lengte? Hang er alvast een gewicht aan. 
15. Loop net zolang van voor naar achteren van het weefgetouw en omgekeerd om te 

zorgen dat alle scheringdraden mooi gelijkmatig verdeeld zijn, elkaar zo min mogelijk 
kruizen enz. Trek losse draden strak.  

16. Tot slot aan de voorzijde bepalen waar het gewicht komt te hangen. Dit is op een plek 
waar je weet dat de draden mooi gelijkmatig liggen.  

 
17. Ga naar de achterzijde en draai de garenboom voorzichtig op. Op de plek waar de 

schering de garenboom raakt plaats je de eerste opboomlat of ander opboommateriaal. 
Gebruik je opboomlatten en niet iets dat op de rol zit, dan plaats je op alle onregelmatige 
plekken een opboomlat.  

18. Ga door tot SSOO of zodra je ziet dat het gewicht aan de voorzijde van het getouw te 
hoog komt en dreigt te blokkeren.   

19. Ga weer naar voren naar het volgende fixatiepunt en zorg weer voor een gelijkmatige 
schering en zet gewicht vast.  

20. Weer opbomen 
21. Enz. 

 
22. Ga door tot het uiteinde van de schering net voorbij de borstboom is. 
23. Verwijder de evenaar.  
24. Verplaats de kruislatten naar het om-en-om kruis en hang de kruislatten achter het 

schachtenhuis op de hoogte van de hevels.  
25. Verwijder de fixaties van kruis en kruisbenen. 
26. Trek het kruis zo nodig naar achteren zodat de scheringdraden achter het kruis redelijke 

recht hangen. 
 

27. Knip nu de draden op het uiteinde direct naast het lengte-fixatiepunt door.  


