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GOLDEN HAAND GAZET NR. 45     
 

Het nieuws van januari, februari en maart 
2023. 
 

Bezoek en cursussen 
Wil je de werkplaats bezoeken om iets aan te 
schaffen of om te zien hoe het hier toegaat, of 
wil je hulp bij een weefvraag, dan ben je 
welkom op de open dagen. In de komende 
maanden zijn die op: 28 januari, 25 februari en 
25 maart. Of maak een afspraak voor een tijd 
die jou uitkomt. 
 

Cursussen 2022-2023 
Basis 1   2-6 jan., 3-7 april, 26-30 juni,  
  11-15 sept. 
Basis 2 9-13 jan., 17-21 april, 3-7 juli 
Basis 3  1-5 mei, 10-14 juli 
Basis 4  17-21 juli, 24-28 juli Duits 
De beschrijving van de inhoud van de 
cursussen is te vinden op de website. 

 
Ruit uit basis 2 

Workshops 
Workshopdagen lopen van 10.00-16.00 uur 
* 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 

(inkle-loom) je eigen banden, 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. 

 
*Workshop lussenvlechten: leer sterke 
koorden vlechten met enkel je vingers en 
garenlussen zoals dat Wayuu doen. 1+2 nov. 
 

Specialisatieweken  
20-24 feb. Vorm & Kleur 
5-9 juni  Inlegtechnieken 
4-8 sept. Natuurlijk verven 
16-20 okt. Voorbij de basis A 
20-24 nov. Open weefsels door manipulatie 
 

*Vorm en Kleur; Technieken die aan bod 
komen: Linnenbinding met kleurverloop, 
Krokbragd, Schijnpatronen, Dukagang, 
stempelen en sjabloneren op de ketting, 
Noord-Afrikaanse patroontechniek. Het is de 
bedoeling dat elke deelnemer een andere 
ketting opzet en dan elke dag op een ander 
getouw weeft. Bij elke techniek zijn kleur en 
vormoefeningen te maken; kleurencirkel, 
kleurcontrasten, kleur-harmonie, invloed van 
zwart, wit en grijs op kleur, module 
ontwerpen, rasterontwerpen, vrije 
ontwerpen. 
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*Inlegtechnieken; Vrije motieven zijn heel 
gemakkelijk als je inslagen plaatselijk inlegt. 
De vele manieren, waarop dat kan, 
bestuderen we in deze week. Bijvoorbeeld 
selecteren in een kettingripsweefsel, zoals bij 
de Venezolaanse alpargatas, inslagen 
opbreken in meerdere stukken, zoals bij de 
Noord-Afrikaanse kussens, op een 
keperweefsel extra inslagen maken, zoals bij 
de Syrische sjaals, en lusjespatronen op een 
grondweefsel, zoals in Portugal.  

 
* Voorbij de basis A; Verschillende weefsels 
op één ketting: Honingraat, Corduroy, 
Monnikenrand, Modern Ontwerpen, 
Toepassingen, Afwerktechnieken.

*Natuurlijk verven; Maak in een week tijd een 
prachtig stalenboek met de kleuren die je kan 
verven met natuurlijke verfstoffen. Van 
cochenille tot granaatappel en van wouw tot 
walnoot en indigo.  

*Open weefsels door manipulatie; Dat 
transparante weefsels veel creatieve 
mogelijkheden bieden is een beetje vergeten. 
Dat is jammer, omdat er heel andere 
toepassingen voor zijn. Lampekappen, 
kamerafscheidingen, rolgordijnen of vitrage, 
bloesjes en zomersjaals vallen allemaal 
binnen de mogelijkheden. Van Gaasweefsels 
tot Leno-Lace en Medaillions.  
 
Kosten van een weekcursus zijn vanaf januari 
2023 €400,00. Een workshop kost €80,00 per 
dag. Inbegrepen zijn: cursusboek, garens, 
koffie, thee en lunch. Ook het gebruik van een 
weefgetouw en alle benodigde accessoires.  

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 €30,00 per maand. In 
mindering te brengen op eventuele aankoop. 
Bank, onderstel of scheerbalkjes €10,00 per 
maand. Maximale huur is een jaar.   
 

Beurzen waar Golden Haand staat 
*Handwerkbeurs Zwolle 9-12 feb. 
 

Tentoonstellingen Nederland 
* Anni en Joseph Albers: Kunstmuseum Den 
Haag: tot 15 januari: anni-en-josef-albers 
* Gianni Versace Retrospective: Groninger 
Museum: tot 7 mei. gianni-versace-retrospective 
* “In Beweging” is een expositie van 
Weefcollectief Metamorfose HighFiveArt 
Galerie: 8 jan-19 feb. Met werk van 8 
kunstenaars. highfiveart.nl 
* Meesterlijk Zwart over Cristóbal Balenciaga: 
Kunstmuseum Den Haag: tot 5 maart 
meesterlijk-zwart 

 
 

Interieur-stoffering 
Het huis een opknapbeurt geven dat doe je 
met de stoffeerder. Hier twee adressen. 
*Konice, natuurlijke stoffering. konice.nl 
*Studio Artiture: woonatelier en meubel-
stoffeerderij. studioartiture.com 
 

Materiaal voor de spinners 
*Stal de Boer verkoopt alpacawol van eigen 
alpacas om te spinnen.  alpacasiddeburen     
 

Ongewoon materiaal 
Allan Brown onderzoekt sinds de dood van zijn 
vrouw brandnetels. In zeven jaar maakte hij 
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een jurk van deze plant. Hij oogst het, bewerkt 
de vezel, spint er draad uit en weeft ermee. 
nettlesfortextiles 

 
Gesponnen brandnetelvezels 

 

Gereedschap voor wolwerkers 
Kaardendistels: Dipsacus sativus of fullonum: 
welke moet het zijn?  Bij wol verwerkers zijn 
distels in gebruik om stoffen op te ruwen. Vele 
malen heb ik kaardendistels gezaaid maar 
nooit kregen de distelbollen weerhaakjes. Dit 
adres in Zweden verkoopt de kaardenbollen 
en het zaad van de sativus (die krijgt bij drogen 
de weerhaakjes). Ze hebben trouwens ook erg 
mooie mohair. sativus 

 
Dipsacus Sativus 

 

Mooi werk uit Zwitserland 
RUBARA Atelierladen Wäbart, Ruth 
Baumgartner weeft gebruikstextiel. Er staat 
een leuk instructiefilmpje op de site dat de 
productie van een handdoek laat zien. rubara 
 

Textiel verven  
Bij de Oostenrijkse start-up “Vienna Textile 
Lab” maken ze verfstoffen. Met 
biotechnologie gebruiken ze bacteriën om 

textiel te kleuren. Dat zou duurzamer en 
afvalvrijer zijn dan traditionele verfmethoden. 
viennatextilelab 

 
 

Weven in Het buitenland 
Backy Ashenden richtte na haar weefstudie in 
Zweden de “Vävstuga” op in Massachusetts 
VS, waar ze lesgeeft. Je kan er online lessen 
volgen of op locatie en er is een winkel met 
naast garens, gereedschappen en naar het 
engels vertaalde Zweedse weefboeken, 
kettingen klaar om op het getouw te zetten. 
De website is vol met instructie video’s. 
vavstuga 
 

Linnen 
Dit is hèt moment om Oekraïense initiatieven 
te ondersteunen. Er is een jong bedrijf dat 
duurzame linnen producten maakt zowel 
kleding als beddengoed en decoraties. De 
naam Gnizdo betekent nest: de plek waar je je 
veilig voelt. gnizdo 

 



	 4	

Vakantiebestemming 
*Sidenväveri & museum in Stockholm, 
Zweden. Dit is de laatste zijdeweverij in 
Noord-Europa. Het museum is in hetzelfde 
pand. Het filmpje uit 1943 laat alle aspecten 
van zijdeweven zien. kasiden    vimeo6961345 
 

Textiel Kunst 
Adriana Meunié groeide op op Mallorca. 
Studeerde mode in Barcelona maar voelde 
zich er niet op haar plek. Nu woont ze in een 
klein zoutwinnersdorpje in het zuiden van 
haar eiland en maakt kunst door gebruik te 
maken van lokale materialen die ze 
onbehandeld toepast. Geen kleuren dus in de 
wol, het espartogras, de raffia en meer. 
adrianameunie 

  
 

Verzamelaars Boeken   Opbrengst voor Syrië 
Handwerken zonder Grenzen €5 per stuk. 
No 10, 1981 No’s 4 en 5, 1982 No’s 1,2,3,4,5 
Eventueel met linnen verzamelband. 
 

Nieuw verschenen boeken 
*CANNABIS TEXTILES in hemp garden cultures 
door Git Skoglund. cannabis-textiles-git-skoglund 

 
*Gewebtes Gold. Eine kleine Geschichte der 
Metallfadenweberei von der Antike bis um 

1800 door Michael Peter. Uitgave van de 
Abegg Stifftung    abegg-stiftung.ch 

   
*From Sting to Spin: A History of Nettle Fibre 
door Gillian Edom, John Edom and Allan 
Brown.  gillianedomsbook 
 

Toegift: Een geestig interview met een 
Breifanaat lees je hier: dini-bangma 
 

Vraag en Aanbod 
* Toika weefgetouw: contramarche 8 
schachten 100cm weefbreedte met vele 
extra’s. Prijs in overleg. Nick Veldman 
n.veldman@freedom.nl	

 
 

Golden Haand Weefcentrum   
Hoofdweg 2 9684CG Finsterwolde  
06-20395671 
mirjawark@yahoo.com  
goldenhaand@yahoo.com 
www.goldenhaand.nl 
https://www.facebook.com/GoldenHaand 
 

Je mag deze Gazet doorsturen.  


