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WAL 2018 week 2: Keperweven

In week 2 van de WAL staat het keperweven centraal. Over keperweven is heel 
weinig te vinden op het internet, maar eigenlijk is het een vrij eenvoudige tech-
niek en je kunt er prachtige resultaten mee krijgen. 

Een keperbinding (en volgende week ook de pebble) is een dubbelzijdig weefsel. 
Anders dan bij het pick-up weven, waar je een duidelijke voor- en achterkant 
hebt, zijn voor en achterkant bij een keperweefsel even mooi. De achterkant is 
alleen gespiegeld en in omgekeerde kleur als de voorkant. Dit resultaat bereik je 
doordat je bij een keperweefsel niet alleen draden opneemt, maar ook laat vallen. 

Een keperbinding wordt veel in kleding gebruikt, bijvoorbeeld in jeans. In het 
Vlechtmuseum in Noordwolde is het een van de twee technieken, waarmee de 
kinderen zelf kunnen oefenen (en ik dus ook). Hiernaast mijn vlechtwerkje uit 
Noordwolde, wat de keperbinding weergeeft: een kettingdraad loopt over twee 
inslagen heen, waarna deze wordt gebonden door de inslagdraad. In de naastge-
legen kettingdraad vind je hetzelfde patroon, maar dan een positie versprongen.

In het Engels is de term voor keper “twill”; de banden 
van deze week worden geweven in een zogenaamde 
“2/1 broken twill”. 2/1 vanwege de afwisseling van 2 
flotteringen en 1 binding en “broken” omdat we voor 
het patroon gaan spelen met de donkere en lichte 
laag en we de regelmaat daarmee onderbreken. Maar helaas vind je ook met de zoek-
term 2/1 broken twill heel weinig op het internet.

Hoe werkt keperweven?
Bij het keperweven werk je in paren van draden; een lichte draad en een naastgelegen donkere draad vormt samen 
een paar. Ook bij keperweven is de sate- of tapasprikker weer onmisbaar. Hiermee selecteer je de draden voor de 
bovenlaag. Als je de lichte draad oppakt, dan laat je de donkere draad vallen en andersom. Hieronder zie je de eerste 
10 kettingdraden van het patroon van de basisruit (toer 4) en hoe deze opgenomen worden. 
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In de tekening stelt het boogje de hevel voor. Een paar wordt dus gevormd door de gehevelde lichte draad en de 
ongehevelde donkere draad. Uit dit paar kies je telkens welke van de draden je wilt gebruiken. Van rechts naar links: 
Van paar nummer 1 pak je de donkere (ongehevelde) draad op de prikker; dan moet je dus de lichte (gehevelde) 
draad overslaan. Van paar nummer 2 en 3 pak je de lichte draad op; de donkere draden hebben we dan automatisch 
overgeslagen. Van paren nummer 4 en 5 pak je weer de donkere draad op en slaan de lichte draden over, etc.

PS1: als je linkshandig bent, kun je het patroon natuurlijk ook van links naar rechts lezen. Van links komende sla je, als 
je een lichte draad hebt gepakt, de eerstvolgende donkere draad over, want die hoort bij het paar. De lichte draad kun 
je meteen na een donkere draad oppakken.

PS2: je hebt op je prikker altijd evenveel draden als je oorspronkelijk aan patroondraden in één laag hebt. In het geval 
van de WAL dus 20.
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1. Maak weer een begin van je band 
door enkel streepjes te weven. 
Zie voor de opzet en het beginnen 
met weven de introductie van de 
WAL.

2. Toer 3 (de donkere toer) is als laatste geweven; je moet nu toer 4 gaan 
weven. De basis daarvoor is de lichte laag. Wissel van laag en steek  
hieronder een ijsstokje

3. Wissel weer van laag en steek ook 
in de donkere laag een ijsstokje

4. Pak eerst de randdraden van het 
onderste ijsstokje op je prikker.
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5. Toer 4 begint met een donkere 
draad, daarna volgen twee lichte 
draden. 

Nu in de praktijk
De basis van een keperweefsel is opnieuw een streepjesopzet, zoals ook bij het pick-up weven in week 1. 
In de praktijk van het bandweven selecteer je de draden uit de lagen door per keer eerst je twee lagen op ijsstokjes 
te zetten en dan te selecteren. Hoe je dit doet leg ik uit in het onderstaande filmpje en in de foto’s.

Keperweven https://youtu.be/4w9mY-tI3mk

https://youtu.be/4w9mY-tI3mk
https://bandweefblog.wordpress.com/wal-2018-het-opzetten-van-de-ketting/
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6. Pak de donkere draad van het 
bovenste ijsstokje

7. De donkere draad, die je net hebt 
opgepakt, vormt een paar met de 
lichte draad die links ligt. Sla deze 
draad dus over.

8. Pak de volgende twee lichte dra-
den. De donkere draden schuiven 
nu meteen mee, omdat ze rechts 
van de lichte draden liggen.

9. Pak vervolgens weer twee donkere 
draden op. 

10. Ga zo door totdat je de hele toer 
op de prikker hebt. Pak de rand-
draden weer van het onderste 
stokje.  

11. Verwijder de ijsstokjes. 

12. Maak een sprong door de prikker 
omhoog te trekken.  

13. Sla in, sla aan en weef deze toer. 
Daarna herhaal je de stappen, 
maar nu begin je met de donkere 
toer boven.
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Wat je verder moet weten

• Neem altijd de randdraden op van het onderste stokje.

• Je kunt aan de rand zien of je vanuit de goede laag werkt; de randdraden mogen niet flotteren (= doorlopen over 
twee inslagen). 

• Probeer een ritme te ontwikkelen; een lichte draad sla je altijd een keer over, als je een donkere draad hebt kun je 
meteen door. Daarnaast heb ik ook een telritme ontwikkeld; vooral bij schuine lijnen heb je het ritme 2-1-2  -   
2-1-2.

• Je krijgt een weefsel met stipjes in de schuine randen. Deze stipjes zul je niet altijd goed zien, omdat ze onder de 
andere draden schuiven. Je kunt dit een beetje voorkomen door goed te controleren of na het inslaan je draden 
nog steeds netjes op volgorde liggen en zo niet, de draad van je stipje een beetje onder de andere uitwrikken.

• Bij keperweven zie je je inslagdraad, voornamelijk daar waar de stipjes zitten. Dit hoort zo. Als je een sterk  
getwijnd materiaal gebruikt (zoals scheepjes bonbon of maxi) zal dit “erger” zijn dan wanneer je minder sterk 
getwijnd materiaal gebruikt (zoals Catania Fine of haakkatoen nr 3). Ik kies bij keperweven mijn kleuren daarom zo 
dat mijn buitenste randdraden, en daarmee de inslagdraad, dezelfde kleur heeft als een van de twee patroondra-
den.

• Wij (de proefwevers) zijn er nog niet over uit of het mooier wordt als je je inslag iets strakker aantrekt dan nor-
maal (en dus een smalle band krijgt) of juist iets breder houdt. Het is in het begin even zoeken wat jij mooi vindt 
en wat voor jou het beste werkt.

• Je hoeft het bovenste ijsstokje er niet uit te trekken. Deze kun je ook helemaal naar boven schuiven richting de 
hevels. Nadat je de toer hebt geweven, haal je dit stokje naar beneden en je hebt meteen de goede laag als basis.

• Als eerste patroon van deze week zie je de ruit terugkomen. Dit patroon geeft niet het mooiste resultaat, maar ik 
heb het wel opgenomen, zodat je kunt zien dat een ruit in de ene techniek er heel anders uit komt te zien dan een 
ruit in een andere techniek. Je mag natuurlijk meteen met het tweede of derde patroon beginnen ;-)

De smaak te pakken?
Tja, ik zou bijna zeggen “jammer dan”. Er zijn heel weinig patronen te vinden, behalve in het boek van Adele 
Cahlender. Maar je kunt altijd zelf patronen ontwerpen, hoewel dat met keper ook niet heel eenduidig is. Eigenlijk 
moet je een patroon tekenen wat jij leuk vindt, en daarna zet je op de goede plekken de bindpunten (stipjes) erin, 
volgens het ritme: 2 keer over een inslag, dan binden. Smokkelen is daarbij toegestaan (om het duidelijk te maken...). 

Voor degenen die het patroontekenen niet zien zitten, staan er nog wat extra patronen in de afgeschermde Face-
bookgroep “Bandweven”.

hoe mooi keper kan zijn: band van Lydia van Rijt
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Week 2 - patroon 1: de basisruit

Afwerking: Soumak

Annemieke

De blauwe streepjes naast het patroon geven aan welke laag op dat moment boven ligt (onderste stokje).

Annuska Aukje

https://bandweefblog.wordpress.com/portfolio/soumak-steek/
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Week 2 - patroon 2: een enkel figuur

De blauwe streepjes naast het patroon geven aan welke laag op dat moment boven ligt (onderste stokje)

Afwerking: Weitas-knoop

Annemieke Annuska Aukje

https://bandweefblog.wordpress.com/portfolio/weitasknoop/
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Week 2 - patroon 3: doorlopend keper patroon

De blauwe streepjes naast het patroon geven aan welke laag op dat moment boven ligt (onderste stokje).
Het gedeelte tussen de rode strepen kan herhaald worden.

Afwerking: drievlecht en 
gedraaide franje

Annemieke Aukje

https://bandweefblog.wordpress.com/portfolio/de-gewone-drievlecht/
https://bandweefblog.wordpress.com/portfolio/gedraaide-franje/



