Workshops
Workshopdagen lopen van 10.00-16.00 uur
* Workshop Lussenvlechten. Prachtige
koorden en banden gemaakt met niet meer
gereedschap dan je vingers. 3+4 nov.
* Workshop linnen weven. Weef in twee
dagen een set placemats of droogdoeken op
een al ingeregen getouw. 6 + 7 maart.
* Workshop bandweven; leer op een
bandweefkam en een bandweefgetouw je
eigen hengsels en lussen te maken. 23+24
maart.
*Workshop kussen weven: Op een al
ingeregen weefgetouw weef je je eigen
kussen met decoratieve inleg. Wij naaien het
kussen en sturen het resultaat naar je op. 15
en 16 mei.
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Het nieuws van juli, augustus en september
2022.
Bezoek en cursussen
Wil je de werkplaats bezoeken om iets aan te
schaffen of om te zien hoe het hier toegaat,
dan ben je welkom op de open dagen. In de
komende drie maanden zijn die op: 30 en 31
juli, 27 en 28 augustus en 1 en 2 oktober. Of
maak een afspraak voor een tijd die jou
uitkomt.

Voorbeeld van een platte lussenvlecht.

Specialisatieweken
2022
15-19 augustus Kelim/beeld weven
5-9 september Natuurlijk verven
12-16 september Zijde Weven (Zürcher, CH)
17-21 oktober Zijde weven
7-11 november Taqueté en Samiet
2023
20-24 februari Vorm & Kleur
5-9 juni
Inlegtechnieken

Cursussen 2022-2023
Basis 1
2022 4-8 juli, 3-7 okt.
21-25 nov. Duits
2023 2-6 jan., 3-7 april, 26-30 juni
Basis 2
2023 9-13 jan., 17-21 april,
3-7 juli
Basis 3
2022 18-22 juli
2023 1-5 mei, 10-14 juli
Basis 4
2022 25-29 juli,
2023 17-21 juli, 24-28 juli Duits
De beschrijving van de inhoud van de
cursussen is te vinden op de website.

* Kelim weven: Bij Ikea kan je een ‘origineel’
ooster tapijtje kopen. Maar is het niet veel
leuker om zelf dat flinke zitkussen of ‘vliegend’
tapijtje te weven? Leer de kneepjes in deze
heerlijke vakantieweek.
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* Natuurlijk verven: Het verven van wol met
natuurlijke materialen is betoverend. Met een
receptenboek, een uitgebreid stalenboek en
je eigen geverfde wol ga je naar huis.

*Vorm en Kleur; gebaseerd op etnische
technieken. Getouwen worden ingeregen
voor Krokbragd, Taqueté, inlegwerk met
centrale binddraad, schijnpatroon, Libisch
inlegwerk en stempelen, sjabloneren en
verven op de ketting. Elke dag weef je op een
ander getouw. Bij elke techniek horen vormen kleuroefeningen.

Wol met indigo, cochenille en geelververs.

* Zijde weven Dit bijzondere garen is er in vele
kwaliteiten. Doordat het zo kostbaar is
beginnen we er thuis niet vlug aan. In deze
week leer je de eigenschappen, garens en
geschikte bindingen ervaren.

Schijnpatroon met kleurverloop in keperbinding.

*Inlegtechnieken; Vrij werken willen we
allemaal. Met inlegwerk heb je de ultieme
vrijheid van vorm. Op manieren uit NoordAfrika, de Arabische wereld en Scandinavië
gaan we dieper in en leren ook de
bijbehorende afwerktechnieken.

Tussah zijde in LB en terugkerende keper.

Kosten van een weekcursus zijn €350,00. Een
workshop kost €70,00 per dag. Inbegrepen
zijn: cursusboek, garens, koffie, thee en lunch.
Ook het gebruik van een weefgetouw en alle
benodigde accessoires. Vanaf 2023 zijn er
prijsstijgingen.
Huur van een weefgetouw: Na het volgen van
een cursus is er de gelegenheid een getouw
(Jane 40 of 70 van Louët) met accessoires te
huren, met mogelijk een onderstel of bank
erbij. De huurprijs is €25,00 per maand. In
mindering te brengen op eventuele aankoop.
Bank, onderstel of scheerbalkjes €10,00 per
maand. Maximale huur is een jaar.

*Taqueté en Samiet zijn oude en complexe
weeftechnieken. Het zijn patroonweefsels
met meerdere ketting- en inslagstelsels. Met
weinig schachten is er veel vorm mogelijk.
Toegepast op een moderne manier zijn er
prachtige weefsels mee te maken.

Golden Haand staat op de volgende markten
*8 oktober Weefnetwerkdag in Nijkerk.
landelijkeweefdag2022

Taqueté met 3 groepen en contourlijnen.

*13-15 oktober Textielplus Festival in
Rosmalen. textiel-plus-festival-2022
2

Tentoonstellingen Nederland
“Langs Geborduurde Wegen” Traditionele
Streekdrachten uit Zuidwest China. Tot 30
december in Horst. langs-geborduurde-wegen

zag ik een 17 minuten durend filmpje over
vlas hekelen. www.youtube.com
flachs.de

Merchant & Mills: is een Engels bedrijf dat
onder andere mooie linnen stoffen verkoopt
met passende patronen. Ik heb ze al eerder
vermeld in de Gazet maar nu was er een
prachtig wiegeliedje te horen bij het filmpje
dat illustreert dat het hart van linnen bestaat
uit ritme. linnen liedje merchantandmills

Tentoonstellingen Buitenland
*Victoria&Albert Museum London UK
-Fashioning Masculinities; the art of
Menswear. Tot 6 nov. fashioning-masculinities
-Africa Fashion tot April 2023 africa-fashion

Mooie stoffen
Capsicum bestaat al sinds 1975. In Indiase
werkplaatsen laten ze handgeweven stoffen
vervaardigen van katoen en zijde. Batikken en
borduren maken de stoffen nog mooier.
Midden in Amsterdam vind je hun
‘snoepwinkel’ voor de stoffenliefhebber.
capsicum.nl
The trench designed by Maison ArtC

Linnen
Linnen is een prachtig materiaal; het glanst,
het heeft weinig tot geen kunstmest of
bestrijdingsmiddelen nodig en vlekken zijn er
bijna altijd uit te wassen.
Enkele bedrijven specialiseren zich in linnen
verwerken en linnen producten:
Egon Heger van Flachs.de werkt al jarenlang
met vezel leverende planten zoals linnen,
netel, hennep en ramie. Hij houdt een blog
bij vol informatieve filmpjes en artikelen. Zo

Het logo van Capsicum: wol van de bomen: Baumwolle
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Wol
Pure Wol: wol rechtstreeks van de
schaapskudde uit Drenthe. Allerlei rassen en
voorbewerkingen
en
voor
allerlei
toepassingen. Kijk ook naar het filmpje over
de geboorte van een tweeling in de kudde.
www.purewol.nl

www.youtube.com

Bijzondere weefster/s
*Sabrina van Waldelbe Wovens maakt in haar
thuisatelier in Zwitserland draagdoeken in alle
soorten en maten. De ketting verft ze als
geheel vóór het weven. Dat geeft prachtige
resultaten. waldelbewovens

Peter Clouse 2017: Not Ashamed

Barbara Esser|Wolfgang Horn
Een ongewone Duitse combinatie van een
ontwerpster en een architect die al 30 jaar
samenwerken en installaties en objecten
maken maar ook stoffen. Wereldwijd worden
ze opgemerkt met hun vernieuwende ideeën.
www.esserhorn.de/

Vakantiebestemming
Voert je reis je naar Parijs ga dan langs bij
Galerie Chevalier; ze hebben er prachtige
traditionele en antieke gobelins, moderne
wandtapijten en textielkunst.
www.galerie-chevalier

Leuk Initiatief
WEEFINSPIRATIE: Marijke Dekkers is een
“oude” oude bekende in de weefwereld. Om
haar schat aan experimenten en lesmateriaal
te behouden hebben een paar mensen het
plan opgevat om een website op te zetten met
de mooiste beelden en ideeën van Marijke.
Het is gesponsord door crowd-funding. Heb je
interesse of wil je doneren neem dan contact
op
met
Cora
Weijsenfeld.

Barbara Esser|Wolfgang Horn: Tagpins Rot 2008

*Paolo Arao: Waarschuwing: dit zijn geen
weefsels. Doeken vallen op door vervormde
geometrie en botsende kleuren. www.paoloarao

contact@weefinspiratie.nl

Textiel Kunst
*Peter Clouse is een Amerikaan die met
afgedankte elektriciteitskabels weeft. Dat is
fysiek zwaar werk. Het heeft allemaal te
maken met recycling, feminisme en met
duurzaamheid. peterclouse.com
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*Françoise Paressant is autodidactisch
wanttapijtenweefster. Ze weefde in de jaren
80 van de vorige eeuw nog traditioneel. Na
een 10-jarige pauze weeft ze tegenwoordig
met meer invloeden van Zuid-Amerika en ook
andere materialen zoals katoenstroken.
francoise-paressant

*Fabric: the hidden History of the Material
World: Victoria Finlay. De titel spreekt voor
zich al heeft de schrijfster veel eigen ervaring
en emoties erin verwerkt.
www.bookdepository.com

*Een kleine geschiedenis van de wereld aan de
hand van schapen: Sally Coulthard.
een-kleine-geschiedenis-van-de-wereld-aan-de-handvan-schapen

Françoise Paressant: Tisse-trempe-laine 2018

*Rachel Hefferan Is een weefster uit Michigan
die
geïnteresseerd
is
in
microben
gemeenschappen. Dat is te zien in haar
Jacquard uitgevoerde werken. rachelhefferan

*Langs geborduurde Wegen: Ien Rappoldt
2020 Catalogus bij gelijknamige expositie
Langs geborduurde wegen

*The Roots of Asian Weaving; The He Haiyan
Collection of Textiles and Looms from
Southwest China: Eric Boudot and
Christopher D. Buckley. Gratis pdf versie.
www.researchgate.net Boekbespreking:
trc-leiden-the-roots-of-asian-weaving
Rachel Hefferan: Growth Pattern II detail 2020

Nieuwe boeken
*WEAVING Structure and Substance: Ann
Richards. Dit boek is het vervolg op Weaving
Textiles that Shape Themselves.
Weaving-Structure-Substance

*TEX_Textiles von Morgen, Catalogus van
expo in Museum für Angewandte Kunst Köln.
info@esserhorn.de
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*Textiles of Indonesia: The Thomas Murray
Collection. Dit is een naslagwerk met
prachtige foto’s en close-ups en geordend
naar de verschillende eilandenvolken.

aanbinding, scheermolen en alles wat erbij
hoort. Hanna Haak: vrouwhaak1501@gmail.com
* Haspelmolen hoogte 115 cm, uitneembaar.
Prijs in overleg. marike.lawant@planet.nl

www.tmurrayarts.com

Verzamelaars Boeken Opbrengst voor Syrië
1
Het geheime leven van kleuren: Kassia
St. Clair. €12
2
Åkleboka, Nye mønstre I gamle
teknikker: Gauslaa.Østby. Noors €17
3
Textilien, spinnen, färben, weben;
Fanny-Ilse Pracht. Duits €16
4
REPS Technique de creation de tissage
traditionnel et modern. Bibianne April
Proulx. Frans €18
5
Ikat Technique; Jackie Battenfield.
Engels €5

* Opklapbare wandhaspelmolen €75,00 en
strekker. Dwingeloo bienvn@planet.nl

Vraag en Aanbod
*Louët David II compleet en met frictierem.
€1950,00. goldenhaand@yahoo.com

Lentekleuren droogdoeken en placemats; de 1e oogst.

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2 9684CG Finsterwolde
06-20395671
mirjawark@yahoo.com
goldenhaand@yahoo.com
www.goldenhaand.nl
https://www.facebook.com/GoldenHaand
*Glimakra weefgetouw 120 cm weefbreedte,
10 trappers, contramars, texsolv hevels en

Je mag deze Gazet doorsturen.
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