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Introduçăo

Com pano máquina-feito barato crescentemente disponível quase em todos
lugares, parece provável aquele menos e menos pessoas serăo interessadas
produzindo o próprio pano deles/delas. como resultado, handweaving podem
esteja em perigo de se tornar uma arte negligenciada. Contudo há muitas
vantagens para handweaving--particularmente na casa e em uma cabana base de
indústria.
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Tecendo podem ser feitas no tempo livre da pessoa que usa livre ou barato

fibras disponível localmente, e podem
ser construídos teares simples,
eficientes de materiais locais a
pequeno cost. Therefore, contanto
que o tear e fibras valeram pequeno,
o pano acabado requer um
investimento a tempo em lugar de
dinheiro.

 

Há outras vantagens como well. pano
de Handwoven é freqüentemente
mais robusto e usando mais muito
tempo que pano fabricado. Pode ser
projetado se encontrar especial
necessidades: sacos pode ser feita
dentro um tamanho e forma que é
facilmente levada e armazenou;
tapetes e tapetes pode ser feita ajuste
quartos individuais.

Um tear simples fez

de materiais locais.

 

Assomada produtos podem prover
renda de dinheiro extra,
especialmente para agrícola ou
agrupando families. Tais produtos
podem ser vendidas localmente para
pessoas incapaz tecer o próprio pano
deles/delas, para o comércio
turístico, ou para Pano de export. e
produtos de pano é relativamente
fácil armazenar e transporta, e eles
sofrem pouco desperdiçamento se se
preocupou corretamente para.

Porque as pessoas tęm tecido no mundo inteiro desde o mesmo tempos mais cedo,
há muitos estilos e variedades de looms. Isto é um livro sobre construir e usar
alguns destes. Tręs tipos de teares, enquanto incluindo duas variaçőes de um tear
pé-dado poder a, é apresentada here. O livro dá 1) direçőes detalhadas por
construir cada amável de tear, 2) as vantagens e desvantagens de cada, e 3)
instruçőes por tecer.
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O desígnio mais básico para um tear é a armaçăo simples loom. Isto tear foi como
amplamente usado ao longo do mundo por pessoas separada como os índios
americanos e os aldeőes de Volta Superior. Teares pé-dados poder a--ŕs vezes
chamou teares de couraça múltiplos--é esses nos quais o tecedor opera pé pedais
trocar moveable partes do tear, tornando isto possível tecer mais depressa e easily.
que a Maioria pé-deu poder a teares operam o mesmo modo mas diferem no
desígnio da armaçăo que segura o tear. Uma versăo de este tear, chamou um tear
de cova, senta em uma cova cavada para o tecedor pés e o pé pedals. que O tear de
cova descreveu aqui que é semelhante a teares usados na Grécia, Turquia, os
Bálcăns, e do norte Índia, pode ser apoiada sendo prendida a uma parede ou
suspenso do ceiling. tem O tear livre-parado, por outro lado, sua própria armaçăo
apoiando e um banco elevado para o weaver. O livre-de pé tear descrito neste
manual está como esses usadas dentro Grécia, os Bálcăns, Turquia, Iră, a Europa
do norte e colonial América.

Leia este manual cuidadosamente antes de decidir qual tear a build. O manual foi
escrito para ajudar com pensar nas perguntas que deve ser respondida antes de
um tear é construída. por exemplo:

--Que tipos de fibras estăo disponíveis e quantos fazem que eles valeram? --Que
produto ou serăo tecidos artigos? --Se o artigo de handwoven será vendido, há um
mercado? --Se os artigos serăo vendidos, possa eles sejam feitos e săo vendidos
rapidamente bastante fazer o esforço que vale a pena? --Que materiais estăo
disponíveis para construir o tear?

Uma vez estes fatores--materiais de construçăo, propósito, fibras, e assim em--foi
considerada, será muito mais fácil de decidir que tear pode ou deveria ser
construído.

Este manual descreve primeiro brevemente uma gama de fibras que podem ser
usada e entăo presentes um resumo breve de cada dos tipos de tear, os materiais
de construçăo precisaram e os produtos produziram melhor. Como um guia para o
construtor de tear potencial, săo comparados os teares entăo entre si em termos de
todos estes fatores. O primeiro capítulo provę um vigamento muito bom para fazer
decisőes interessando qual tear é melhor para um determinado propósito. Capítulo
2 é um ilustrou dicionário de condiçőes básicas usado por um tecedor e ao longo
de este manuscrito.

Direçőes para construçăo e uso de cada tipo de tear estăo cobertas em Capítulos
3, 4 e 5. Capítulo 1 inclui informaçăo sobre escolher, tratando e girando fibras.
Outras seçőes cobrem tipos de texturas e acabamentos, e as ferramentas de
tecedor. Uma lista anotada de referęncias também é incluída.

1 Qual Tear para Construir?

A decisăo para construir um tear em lugar de outro dever ser feita depois
considerando várias perguntas.
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1. Que tipo de pano ou artigo será feito?

Se há só um tipo de fibra disponível, entăo este fato, pode ditar a escolha de
produto e o loom. Se houver uma variedade de fibras, escolha um tear que pode
controlar essas fibras usou freqüentemente no tipo de produtos ou artigos que săo
produzidos.

2. que Que pano de tamanho é precisado?

Will todo o pano vocę faz seja a mesma largura, ou vocę quer para fazer artigos de
larguras variadas? Alguns teares podem tecer Pano de de dimensőes variadas, mas
a maioria só tece dentro certo limita para largura e comprimento.

3. Como rápido o material tem que ser produzido?

Will vocę está tecendo para uso pessoal ou conhecer procuras de mercado? em
geral, o mais complexo o tear, o mais rápido tece. However, a habilidade de um
tecedor pode compensar freqüentemente para o mais lento taxam de um tear
simples.

4. Que materiais estăo localmente disponíveis para edifício
de tear?

em geral quase sempre é mais barato para construir um tear que para compram
um. Em muitos lugares pode năo ser possível achar ou importam o tipo de tear
needed. O material de construçăo básico para teares simples é wood. Quase
qualquer amável de madeira possa seja usado contanto que seja tăo diretamente
quanto possível e bem temperado. precisa năo seja moida lumber. Tree membros
com que o latido removeu fazem apoios de tear excelentes.

Com uma compreensăo dos princípios básicos de tecer e um pequeno habilidade
de carpintaria, podem ser adaptados os teares neste manual para trabalhar com a
maioria dos materiais disponível em qualquer lugar.

Este capítulo ajudará para o usuário a tomar a decisăo provendo informaçăo em
cada um destes pontos, começando com a discussăo de fibers. Este parece um
lugar bom para começar porque parece ser o caso que poucas pessoas percebem
a gama e variedade de materiais que possa ser săo providas Diretrizes de woven.
para preparar fibras e para julgando se há quantidade suficiente para completar
um produto.

Fibras: Escolha e Preparaçăo

Para competir com pano fabricado, pano de handwoven deve ser feito de livre ou
materiais baratos disponível localmente. Se tecer é agora terminado, ou era
terminado no passado, aprenda quais materiais săo usados e como eles é Fibras de
prepared. de plantas domésticas

e animais normalmente estarăo disponíveis dentro maiores quantidades que esses
de selvagem sources. However, ŕs vezes palha de grăo, ou podem ser usados
resíduos de cana-de-açúcar tecendo. Animais familiarizados como ovelha, cabras,
coelhos, camelos e muitos que outros podem também proveja quantidades de
fibras úteis.
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Experimente como bem com
materiais novos. Talvez uma fábrica
perto descarta embalagem materiais
de fibras naturais, synthetics ou
Folhas de plastics. de plástico ou
plástico velho podem ser cortadas
bolsas em tiras e podem ser tecidas
faça tapetes impermeáveis e raingear.
Old vestindo e pano pode ser
cortado em tiras e tecida nos tapetes
de trapo que săo tradicional em
muitas partes do mundo. <veja;
quadro>

Até mesmo papelăo e empapela, quando fez em tiras, pode ser tecida.

 



7 / 115

Quase qualquer fibra, se está limpo,
flexível e ou em tiras ou capaz de ser
girado em linha, pode ser usada
tecendo; o gama de materiais que
podem ser usados é quase infinita. O
seguinte lista é há pouco uma
amostra da variedade de fibras e
materiais usada dentro partes
diferentes do mundo por tecer.

Fontes de Materiais por Tecer

ANIMAL/INSECT MAN-MADE VEGETAL

Amaryllidaceae-agave de Buffalo, Sisal, Linho de Maurício Acrílico de

Camel Apocynaceae e Asclepiadociae-Milkweed Papelăo Cattle Bombacaceae-
Kapok Pano Velho Cat Bromeliaceae-Kapok Papel Chinchilla Bromeliaceae-Caroa,
Abacaxi, Musgo espanhol Plástico de

Dog Gratineae-Broomcorn Poliéster Fox Leguminosae-Sunn Linho Raiom de

Goat Liliaceae-Formio Linho, Corda de arco africana, Guiné Pig Linaceae-linho
Horse Malvaceae-Bimili, Algodăo, Henaf, Hibisco, Mesta, Quiabo de Llama, Urena,
Musk Ox Moraceae-linho, Amora de Papel, Musaceae-abacá de Opposum, Banana,
Rabbit Palmae-Coir (Coco), Crin vegetal, Palmetto Racoon Piassava, Toquilla,
Tiliaceae-juta de ovelha Basswood Silkworm Thymeliaceae-Lace Latido Vicuna
Urticaceae-Ramie (o China Grass) Iaque Also gramas várias, canas e bambus, como
bem como palha de resíduo-grăo de colheita, bagasse (cana-de-açúcar)

Fibras preparando por Tecer

Parte da consideraçăo de se uma certa fibra é apropriada para uso é a quantidade
na qual está disponível e, claro que, o quantia de tempo e esforço exigiu preparar
isto para weaving. O năo é pretendida que discussăo aqui é um guia completo a
preparaçăo de fibra. Realmente, isso será o assunto de outro livro. Rather, +
propósito desta discussăo é dar bastante informaçăo sobre fibra preparaçăo para
habilitar decisőes sábias relativo ao uso dos teares ser descrita neste manual.

Muito poucas fibras estăo prontas para tecer no state. natural deles/delas a Maioria
requeira para alguma preparaçăo especial os fazer flexível ou emagrecer bastante
para weaving. Embora cada fibra requer manipulaçăo específica, o ilustraçőes
seguintes resumem os processos básicos requeridos por a maioria das fibras.
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Preparaçăo de fibra

Limpeza - a Maioria das fibras tem que ter sujeira, sementes, seiva pegajosa,

descasca ou lubrifica removed. Para alguns que isto envolve lavando ou saturando.

1. que Secam - săo ar-secadas Fibras que săo lavadas ou normalmente saturaram

em sol ou sombra clara.

2. Penteando - Fibras estăo terminado tiradas um

ferramenta dentada até certo ponto semelhante a pentear a pessoa hair. Isto
endireita e alisa as fibras para preparar eles por girar.

3. Girando ou Torcendo -

Fibras de Spinning:some, como lă, cabelo e materiais de planta fofos - algodăo,
Linho de , milkweed, etc. - pode ser feita em praias contínuas girando. Girando
envolve puxando fora pequeno Pedaços de da fibra e os torcendo firmemente
together. que Isto pode ser feita com um fuso de gota ou girando Roda de como
ilustrada.

 

Twisting: tira de material de planta -
folhas, Gramas de , talos, etc. - e de
velho Pano de ou plástico podem ser
feitos mais grosso e mais forte
colocando um pesado Peso de em
um fim e virando o tiram em uma
direçăo até isto é redondo em
circunferęncia.

 

1. que Manipulam - podem ser feitas
Fibras

mais forte torcendo junto dois ou
mais encalha. Spun ou torceu fibras
devem seja torcido dentro o Direçăo
de defronte de qual eles Foram

girados ou twisted antes de. A mesma técnica descreveu por girar ou torcendo
pode ser usado. Two-ply quer dizer o estame é feito de dois encalha, quatro-
manipule de quatro, etc.

O construtor potencial tem alguma idéia da gama de materiais agora que pode ser
usada por tecer e dos passos envolvidos preparando them. também é importante
que o construtor ou usuário neste momento tenha uma idéia do que precisa ser
tecida e de como rápido os artigos deve ser completada.

Tecle a este conhecimento está entendendo dos tipos de produtos que pode ser
tecida fora de qual fibras e de quanto material é necessário para um determinado
produto.
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Que Produtos para Tecer

Muitos artigos podem ser woven. Alguns produtos tecidos năo săo acabado em
um assome, mas deve ser cosida ou firmou junto depois que o material seja tecida
nas Bolsas de loom., sacos, vestindo, é examples. bom <veja; quadro> Outros
produtos,

como cintos, podem estar tapetes e
tapetes quase completamente
terminada no loom. Este é um fator
de tempo para ser considerada.

 

Embora a fibra usada ou o produto
final desejou, toda a tecelagem
consiste em filas revezadas de linhas,
estame ou tiras fizeram de + material.
cru O vertical săo chamadas linhas a
urdidura; o săo chamadas linhas
horizontais o weft. (Como
previamente indicada, as fibras

podem ser um -, dois - ou quatro-manipula dependendo no número de praias
torceram together. Essentially, + propósito de todos os teares, năo importa como
complexo, é segurar a urdidura (fibras) muito firmemente assim que a trama (fibras)
pode ser puxada por mais de uma praia, debaixo de + próximo, em cima de e
debaixo de como mostrada na ilustraçăo no prévio página.

Quando considerando o produto a ser feito isto é útil para saber isso urdidura e
fibras de trama năo tęm que ser o mesmo.

Se vocę acha que vocę năo tem bastante de uma fibra, é possível para combine dois
ou mais no mesmo pano. Always usam o mais forte para + warp. Os espetáculos de
quadro seguintes como fibras podem ser combinadas dentro certos artigos.

Uma urdidura selecionada do quadro pode ser usada em combinaçăo com um ou
mais das tramas listou para o mesmo artigo. por exemplo, um bolsa atraente e
robusta por levar garrafas de água poderia ser feita usando um dois-manipule
urdidura de lă e uma trama de faixas revezadas de um-manipule lă, goathair grosso
e juta. UMA bolsa semelhante poderia ter uma urdidura de algodăo pesado e
tramas revezadas de linho, algodăo e Combinaçőes de jute.

de fibras diferentes produzirá pano de texturas variadas. Escolhendo fibras para
um artigo específico considere o efeito de textural do cloth: acabado que veste e
linhos deveriam usar fibras isso é macio ao toque; tapetes, sacos, e tapetes podem
usar o fibras mais grossas.

Urdiduras sugeridas e Tramas
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ARTICLE WARP TRAMA

Bags cotton Pesado algodăo Pesado 2-4 manipulam lă 1-2 manipulam lă Linen
Linho Jute goathair Grosso Juta de

Belts Algodăo de cotton Pesado 2-4 manipulam wool 1-2 manipulam lă Linen Linho
Jute Juta Hemp Linho

Blankets cotton Pesado algodăo Pesado 2-4 manipulam wool 1-4 manipulam lă 2
manipulam goathair grosso goathair macio e grosso Linen Linho

Tecido (Pesado--for que Heavy afagam algodăo Pesado Jaquetas de , cobre 2-4
manipulam lă 2-4 manipulam lă Capas de , calças) 2 manipulam goathair grosso 2
manipulam goathair grosso linen Pesado linho Pesado

Tecido (Luz--for cotton Médio, pesado algodăo Médio, bom veste, shirts, Multam 2
manipulam lă 1 e 2 manipule lă boa mesa linhos) feito de linho Bom, médio linho
Bom Seda de

SYNTHETICS

ARTICLE WARP TRAMA

Mats cotton Pesado Jute Linho de linen Pesado Jute Palha Hemp Papelăo e muitos
outro fibras de vegetable

Raingear cotton Pesado giraram goathair Livremente tiras de Plástico de linen
Pesadas 2 manipulam goathair grosso

Rugs cotton Pesado algodăo Pesado 2-4 manipulam wool 1-4 manipulam lă linen
Pesado que pano Velho cortou em tiras Jute Juta HEMP Cabelo Animal

Sacks cotton Pesado algodăo Pesado 2-4 manipulam wool 2-4 manipulam lă Heavy
feito de linho linho Pesado Jute Juta Linho de

Médio de Sheets, cotton pesado algodăo Médio, bom Fine 2 manipulam lă Fine 1 e
2 manipule lă Médio de , linen pesado linho Médio, bom Seda de

Mure Hangings Cotton Qualquer 2-4 manipulam lă LINEN Seda de

SYNTHETICS

Uma vez há uma idéia de que fibras está disponível e dos modos em quais fibras
podem ser combinadas para produzir um produto, é necessário ter certeza há uma
provisăo adequada de fibras para produzir o linha ou estame para os produtos
desejados. Ou olhar ao mesmo aponte de outro modo, é necessário descobrir
quanto estame ou linha é precisada produzir o pano para um determinado artigo.

Aqui é uma fórmula áspera por calcular a quantia de linha necessário:

UM. Estimate quantas linhas verticais (urdidura) haverá dentro um centímetro
quadrado de cloth. (O mais magro a linha, + mais haverá.

B. Estimate quantas linhas horizontais (trama) estará dentro + mesmo centímetro
quadrado de pano.
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C. Determine a largura do acabado Pedaço de de pano. (em cm.)

D. Determine o comprimento do acabado Pedaço de de pano. (em cm.)

(AxC) x D = o comprimento de urdidura precisou

(BxD) x C = o comprimento de trama precisou

(AxCxD) + (BxDxC) = linha total precisou para pano.

 

Se lembre que esta é há pouco uma
estimativa. Sempre é uma idéia boa
para ter extraordinariamente
urdidura e weft. (Veja páginas 127 &
128 para uma discussăo adicional de
determinar quantias de urdidura e
trama precisaram.

Os Teares

O Tear de Armaçăo Simples é o mais mais

desígnio básico para um loom. O molde, uma estrutura de quatro pedaços de
madeira, serve manter a urdidura (vertical) linhas esticado e diretamente de forma
que a trama (horizontal) possa atravessar mais facilmente.

 

O tear tem uma vara de abrigo e heddle que faz a tecelagem vá mais rápido e mais
uniformemente que em um tear até mais simples onde + tecedor tem que
entrelaçar a urdidura e trama com só os dedos. que O tear de armaçăo requer
menos tempo em construçăo e montando a urdidura que o mais complexo tear pé-
dado poder a, mas requer um maior investimento gastado a tempo na tecelagem
atual do pano.
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Embora esteja mais lento e mais
simples que outros teares, a armaçăo,
tear tem certas vantagens ser
considerada. Só o tear de armaçăo
pode ser feita grande bastante para
tecer tecidos grandes, de uma peça,
tapetes e Variaçőes de mats. deste
tear săo usadas, por exemplo, tecer
Tapetes Persas ou Orientais em
Afganistan e Iră. Outra vantagem do
tear de armaçăo é que especialmente
é vestido a tecer mesmo fibras
grossas e é útil para tecer tapetes
pesados de palha, gramas ou
semelhante fibers. que O tear de
armaçăo também é muito satisfatório
por tecer pilha ou tapetes de shag, e
tapestries. O amarrada e texturas de
tapeçaria usaram para tais tapetes

requeira lento diligente fingerweaving pelo tecedor năo importa que tear de estilo é
usado, e assim o tear pé-dado poder a perde sua vantagem de maior velocidade
quando este tipo de trabalho está sendo feita.

O Tear de Inkle é projetado produza muito forte contínuo faixas ou tiras de tecido
percorrer de aproximadamente 2 a 28 centímetros. Este tear é popular para tecer
cintos e trims. decorativo Embora + tear de inkle produz um tamanho limitado e
tipo de material (as tiras variam em comprimento de 90 a 180 centímetros), tem
vantagens por algumas situaçőes e usos.

O Tear de Inkle é bastante pequeno; algumas versőes săo pequenas bastante para
contenha o colo da pessoa ou trabalhe em uma mesa. Esta pode ser uma vantagem
se trabalhando espaço é limited. Um sistema engenhoso de mudar a urdidura
compőe colocaçăo o tear e tecendo nisto um processo muito rápido. Podem ser
desenvolvidos muitos padrőes bonitos e complicados e podem ser levados fora no
loom. quais meios O tecido produzido é urdidura-enfrentado que a trama năo
mostra nada no pano acabado. Isto significa isso se fibras por tecer săo que pano
limitado, excelente pode ser produzido por fibras boas usando para a urdidura e
mais pobre no weft. Even se um dos outros teares é escolhido, o Tear de Inkle é um
bem adicional assome em qual tecer correias e aparar para bolsas, mantas, e
vestindo tecida nos outros teares.

O Tear de Couraça de Múltiplo Pé-dado poder a foi usado com sucesso dentro
muitos lugares ao longo do mundo. incorpora a maioria das características
necessário para uma produçăo lisa, consistente de fabric. Embora desígnios para
versőes mais complexas existem, e pode ser achada em alguns de as fontes listaram
em páginas 157-162, o desígnio de tear pé-dado poder a apresentou aqui foi
escolhido como mais satisfatório para construçăo onde materiais, habilidades de
carpintaria e ferramentas estăo em provisăo limitada.

Săo apresentadas duas versőes deste tear. que O Tear de Cova é construído
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permanentemente no chăo e parede
ou teto de um dwelling. Porque usa a
estrutura do edifício deste modo
dentro, requer um mínimo de
madeira e é, entăo, muito satisfatório
para construçăo em áreas onde
madeira é cara ou em provisăo
limitada. O desígnio para este tear
está baseado em modelos em uso
atual na Grécia, o Bálcăns, Turquia, e
a Índia Do norte.

 

A outra versăo apresentada é um
Livre-de pé ou Ego-apoiando

Loom. que O moveable separa desta
versăo săo apoiados por um grande,
armaçăo de madeira robusta que
pode ser desmontada para storage.
Isto tear requer mais madeira e
habilidade de carpintaria que todos
os outros apresentaram neste
manual. However, năo tem que ser
feito de madeira comercialmente
moida, mas pode ser construída de
unmilled árvore Teares de limbs. deste
desígnio também săo usados na
Grécia, e o Bálcăns, Turquia, Iră, e era
uma vez comum na Europa do norte
e América colonial.

 

Ambas as versőes, o Tear de Cova e o
Tear Livre-parado, usam o mesmo moveable parts. A vantagem para isto é mostrada
particularmente dentro casos onde năo é possível construir bastante armaçőes
para todo família que deseja tecer. Quando este for o caso, uma aldeia pode
escolha construir alguns de qualquer um ou ambos os tipos. Cada familiar entăo
tem um jogo de partes de moveable e as famílias compartilhar uso do vários tear
frames. Isto permite mais pessoas para tecer que possa caso contrário seja possível.

Algumas outras características importantes destes duram dois desígnios de tear
săo + uso de múltiplo arreia e footpedals (ou pedais) Múltiplo de .

arreia recorra ŕ combinaçăo de talhas e heddles qual aumento e abaixa a urdidura.
que Estes teares podem gastar oito harnesses. que Isto significa o tear é liso e
rapidamente operando, e também que há uma grande variedade de texturas e
padrőes possível. (Veja Capítulo 7.) O uso de footpedals livra ambas as măos para
negociar com a trama e transportes públicos.
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A urdidura usada nestes teares deve ser muito forte e even. Cotton, lă, linho, juta e
seda tęm tudo usado neste tipo de tear. (Veja quadro em página 20. ) A trama,
porém, pode ser bastante variável--de estame para trapos, lă crua e fibras de planta.
E embora o deformando processo é complexo e tempo consumindo, os pé-deram
poder a, tear pode segurar uma grande quantidade de urdidura, bastante para
vários grande artigos, deformando necessidade assim freqüentemente năo seja
feita.

Este tear é vestido particularmente para indústrias caseiras onde um investimento
no vigamento mais complexo pagará o resultando uniformidade e força do tecido.

As mesas nas páginas seguintes trazem muito da informaçăo que foi apresentada
junto em uma forma que habilita comparaçăo mais fácil. Mesa eu apresento uma
avaliaçăo dos teares do ponto de vista de tamanho de material terminado, fibras
usaram melhor, acelere, etc. por exemplo, + construtor de tear pode ver de Mesa eu
que se velocidade năo é uma consideraçăo e facilidade de construçăo é, o tear de
armaçăo pode ser uma escolha boa.

Mesa na que II mostra algumas fibras comuns e a convenięncia deles/delas por uso
urdidura e trama nestes teares. Mesa de III apresenta algumas diretrizes como para
os produtos que podem ser tecidos em cada tear.

 

Mesa eu--UMA Comparaçăo destes Teares

FRAME LOOM INKLE TEAR FOOT-POWERED TEAR

Of de Gama de tamanho h.30 cm e up 30 a 90 cm 120 a 150 cm Loom Armaçăo
w.30 cm e para cima 6 a 30 cm 90 a 120 cm

Largura of 4 cm e up 2 a 28 cm 2 a 100 cm Pano acabado

Comprimento de Warp 2 X Loom hgt. 90 cm 200 cm para 3600 cm Sujeitada Tear

 

Alivie of Fácil, little Fácil, Complexo de some, alguns, Construction carpintaria skill
carpintaria carpintaria habilidade needed habilidade helpful precisaram

Tipo de Materials Wood o Wood Wood for precisado Tarugos de Nails Reed ou
Bambu Construction Sticks Screws Cimento de , Pá, Cord Saw, Chisel Saw,
Cinzelam, Broca (Veja specific Martelar, Drill Screwdriver Corda, Encordoe, Fio on
de seçőes Broca de Knife Faca de

construction Balança para mais detalhe)

Melhor Fibers Fine para Coarse quality Bom qualidade Boa de todo o kinds
deforma - magro a urdiduras de - magro para grosso; Trama faz densidades
médias; năo mostram - pode ser Todos os tipos de trama de qualidade variada
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Speed Relatively slow Jejum de Rápido

Handling Small classifica segundo o tamanho very to Pequeno, fácil Grande; Tear
de Cova to conveniente usam e estilo de store é um permanente usam e instalaçăo
de store; em tamanhos Grandes (90cm casa; Ego-apoiando e em cima de) podem
ser desmontados harder

para handle. Looms para armazenar. Ambos săo mais largo que 120cm, fácil usar -
ambos may requerem duas măos de săo grátis para weavers. se tratam de trama.

 

Mesa II--Fibras de Amostra e a Convenięncia deles/delas para usam nestes
Teares

FIBER FRAME LOOM INKLE TEAR FOOT-POWERED TEAR

Warp Trama Warp Weft Urdidura Trama de

Algodăo - no de fine sim no yes sim sim

Algodăo - yes de heavy sim yes yes sim yes Linho (Linho)

- fibras longas yes yes sim yes yes sim

- reboque nenhum yes de nenhum yes no sim

Lă - 1 no de ply sim no yes nenhum sim

Lă - 2-4 yes de ply sim yes yes sim sim

Juta - no de spun solto sim no yes nenhum sim

Juta - 2-4 yes de ply sim yes yes sim sim

No de rabbit angorá sim yes yes sim sim

Goathair (grosso)

- girado solto nenhum yes de nenhum yes no sim

- 2 manipulam sim yes de sim yes yes sim

Mohair - no de spun solto sim no yes nenhum sim

Silk yes de yes sim yes yes sim

No de Straw sim no yes nenhum sim

No de strips de plástico sim yes yes nenhum sim

 

Mesa III--O que Tecer em Qual Teares

ARTICLE FRAME TEAR INKLE LOOM FOOT-POWERED TEAR

Yes de Bags nenhum sim

Yes de Belts sim năo

Yes de Blankets nenhum yes

Tecido (yes de heavy) nenhum sim
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Tecido (no de light) nenhum sim

Yes de Mats nenhum năo

Yes de Rugs no sim

Yes de Sacks nenhum sim

No de Sheets nenhum sim

No de Straps sim năo

Towels sim no sim

No de Trim sim năo

 

2 o Dicionário de UM Tecedor

Antes de continuar com o texto vocę se familiariza com este words. Listed aqui săo
alguns das palavras usadas neste manual que recorre a ferramentas específicas ou
processos usaram em construçăo de tear ou tecendo. Words que recorre a partes
de teares estiveram definidos em termos da funçăo deles/delas em lugar de a
construçăo deles/delas, desde que construçăo atual pode variar com o tipo de tear.

Equilibrada Teça (n) A urdidura e espetáculo de trama igualmente

no pano acabado.

 

Misturador (n) UMA ferramenta
especial empurrava contra o
terminou fila de tecer para criar um
apertado, que Misturador de cloth.
firmes de tipos diferentes săo usou
dependendo da fibra que é tecida e +
tear em use. (Veja página 113 para
um mais descriçăo completa.)

Bobina (n) UM carretel pequeno usou
em alguns transportes públicos para
segurar a linha

ou estame que săo usado como weft. (Veja página 118 para um mais descriçăo de
complete.)

 

Chave de relógio de bobina (n) UMA máquina arejava estame em para uma bobina.
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Viga de besta (n) Outro nome para a viga de pano, ou a sanefa do tear que é mais
íntimo ao tecedor durante tecer. normalmente é aplicado a teares que tęm um
urdidura contínua.

Viga de pano (n) A sanefa de uma armaçăo de tear, ou em alguns teares uma barra
separada que segura os rolaram para cima cloth. See acabado também

Breast Viga.

 

Pente (n) 1. UMA parte de teares mais
complexos que separam

linhas de urdidura individuais para os
manter diretamente e uniformemente
espaçou e que também serve como
um Misturador, enquanto
empurrando para os recentemente
puseram em trama contra a
extremidade acabado de o weaving.
ŕs vezes é chamado o Reed, porque
pode ser construído de lascas
magras de Cana de . 2. UMA
ferramenta dentada endireitava e
desenroscam fibras antes de

spinning. (Veja página 114 para uma descriçăo adicional.)
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Pente (v) O processo pelo qual săo endireitadas fibras e alisou para os preparar por
girar em estame. (Veja página 9 para uma descriçăo mais detalhada.)

Entalhes (n) Os espaços entre os dentes do Pente.

 

Traçando (v) Puxando um diagrama
de um padrăo enfiando

para o warp. (Veja página 130)

 

Fibra (n) A matéria-prima, de uma
planta, animal ou sintético

Fonte de da qual linha, estame ou tiras flexíveis săo trouxe tecendo.

 

Handloom (n) Qualquer armaçăo para a qual segura as linhas esticado
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humano-deu poder a tecelagem.

 

Arreie (n) UMA combinaçăo de talhas e heddles que elevam
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e abaixa linhas de urdidura
selecionadas.

 

Heddles (n) UM dispositivo especial,
de desígnio variado que

Cabos de selecionaram urdidura enfia na própria posiçăo por tecer.
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Heddle aderem (n) UMA vara ou vara
que apóiam o heddles.

Varas de arrendamento (n) Duas varas de peso leve ou postes tecidos na urdidura
atrás do heddles. Eles aumentam deformam tensăo e ajuda mantęm a urdidura
espaçou diretamente e uniformemente.

Amarrada tece (n) UM estilo de tecer em qual a trama

é amarrado ŕ urdidura com um de
vários nós especiais.

 

Macrame (n) UMA técnica por fazer
franjas, tranças, ata e openwork
projeta usando vários tipos de nós,
especially o nó quadrado.

Tear de Couraça múltiplo (n) Qualquer tear que tem mais que fixada de arreia.

Overhand amarram (n) UM nó simples unia dois

enfia junto, e também usou para amarrar junto a urdidura partiu a cada fim de um
tecido pedaço.

 

Pile (n) UMA trama macia, em pé, semelhante a pele ou
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Veludo de , produzido por texturas
nodosas que tęm, sido short. cortado
(Veja página 143)

 

Textura clara (n) O simpliest de todas
as texturas. que A trama é

woven em cima de e debaixo de
urdiduras revezadas. Also conhecido
como Gato Weave. (Veja página 131)

 

Manipulando (v) Torcendo dois ou
mais praias de fibra junto ou

Estame de para produzir uma linha mais grossa ou mais forte ou estame. (Veja
página 10 para uma descriçăo mais detalhada.)

 

Raddle (n) UMA ferramenta especial guiava
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a urdidura em para a viga de urdidura
durante o processo deformando.

 

Selvedges (n) As extremidades do
pano tecido que é



24 / 115

comparam ŕ urdidura.

 

Shag (n) UMA trama macia, em pé,
semelhante empilhar,

a năo ser que a trama é uncut
esquerdo e assim tem um
appearance. desigual, fofo é
produzido pelo amarrou weaves.
(Veja página 144)

 

Abrigo (n) O espaço criou quando
selecionou linhas de urdidura

Săo elevados e săo abaixados por
qual a trama é passado.

 

Vara de abrigo (n) UMA vara usou em
teares simples para criar + abrigo, ou
espaça por qual a trama é passado.

Transporte público (n) UMA
ferramenta de desígnio vários que
segura a trama como é passado pelo

shed. (Veja página 116 para um mais descriçăo completa.)

Meada (n) UM comprimento medido de estame contínuo feriu dentro um solto

circulam e amarraram a fins opostos.

 

Skeiner (n) UMA ferramenta arejava estame em um meada. (Veja página 119 para
mais detalhe.)
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Chave de relógio de meada (n) UMA ferramenta segurava um meada de estame
como é

desenrolou em para um transporte
público ou bobbin. Sometimes
chamou um Reeler. (Veja página 120
para mais detalhe.)

 

Fuso (n) UMA vara rapidamente
giratória em qual girou estame é
arejada.

O movimento giratório do fuso torce a fibra em enfiam. (Veja página 9 para mais
detalhe.)

 

Girando (v) Torcendo animal junto, planta ou sintético
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Fibras de para criar praias contínuas
de linha. (Veja página 10 para mais
detalhe.)

 

Roça de fiar (n) UM dispositivo
mecânico humano-dado poder a que
serve

para girar o fuso por girar fibras em estame.
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Nó quadrado (n) UM nó forte unia
duas linhas

junto; também usou em Macrame.

 

Maca (n) UM metal ou barra de
madeira que seguram o

afia ou selvedges do pano tecido
parallel. (Veja página 122 para um
mais detalhada Descriçăo de .)

 

Textura de tapeçaria (n) UMA
variedade de textura clara em qual

săo tecidas várias cores em um desígnio ou picture. (Veja página 140)
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Esticado (adj) UM fio ou linha puxou
tăo firmemente quanto possible. O
mais esticado (ou mais apertado) uma
linha é puxada o mais alto o som de
lance será feito quando o Fio de é
arrancado com os dedos.

Linha (n) UMA praia contínua de fibra, neste manual,

sinônimo com estame.

 

Enfiando (v) Puxando a urdidura pelo
heddle e dentes do pente.

Pedais (n) Outro nome para o footpedals que opera o arreia no pé-deu poder a
tear.

Textura de sarja (n) UMA textura produziu quando um

deformam ou linha de trama, ou
ambos, vá em cima de e debaixo de
mais que um enfiam de cada vez
dentro um regular pattern. (Veja
página 133 para uma descriçăo mais
completa.)

 

Torçăo (n) A direçăo na qual estame é virado girando ou

manipulando. que UMA torçăo de Z vira ŕ direita. Umas S torçăo voltas ŕ esquerda.

 

Torcendo (v) O processo de colocar um peso em um fim de um tira flexível de fibra e
virando a tira para produzir um circumference. arredondado (Veja página 10 para
mais detalhe.)
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Urdidura (n) O grupo de linhas ou estames estirou pelo tear

moldam, e estendendo perpendicularly do corpo do tecedor. Also, Linhas de
Urdidura chamadas.

 

Viga de urdidura (n) UMA barra ou sanefa achou em a maioria dos teares
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que seguram o unwoven deformam
linhas.

 

Cadeia de urdidura (n) UM ponto de
crochę de dedo simples juntava
urdidura medida e impedem isto de
desenroscar.

Urdidura-enfrentada (adj) UM pano no qual só a urdidura enfia espetáculo.

 

Deformando (v) O processo de arejar a urdidura em para a armaçăo de tear ou viga
de urdidura e enfiando isto pelo heddles e pente.
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Tábua deformando (n) UMA ferramenta especial media

fora comprimento longo de urdidura em um limitou area. (Veja página 124 para um
completo Descriçăo de .)

 

Teça (n) O padrăo ou arranjo em qual a urdidura e trama intertwine. (Veja Capítulo
7 para uma discussăo completa das texturas diferentes.)
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Tecedor (n) A pessoa que está operando o tear.

O nó de tecedor (n) UM nó especial só usou por unir um

urdidura quebrada thread. que năo
desliza.

 

Tecendo (v) O processo de entrelaçar
a urdidura e trama junto para criar
um Pedaço de de pano.

Trama (n) As linhas tecidas dentro e fora da urdidura esticada

para produzir um pedaço de cloth.
Also contínuo se referido para como
linhas de trama.

 

Trama-enfrentada (adj) UM pano no
qual só a trama enfia espetáculo.
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Estame (n) UMA praia contínua de
fibra, neste manual,

sinônimo com linha.

 

3 O Simples Frame Tear

As direçőes seguintes explicam como construir um tear muito básico.

Nenhuma dimensăo é determinada desde lá năo é nenhum real limite no tamanho
do loom. O tamanho prático menor, porém, é provavelmente aproximadamente
30cm dentro ou direction. Enquanto é possível construir assoma menor que 30cm,
năo é prático porque tecendo narrower que podem ser feitas 30cm no 30cm
vigamento. Therefore, tear, tamanho pode variar de feita pequeno bastante conter
o colo (30 por 60cm săo um tamanho bom) ou grande bastante para tecer um
tamanho de quarto rug. Such teares de grande-tamanho devem ser trabalhados
uma vez por vários tecedores.

 

Materiais Precisaram
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PARA A ARMAÇĂO

Dois (2) pedaços robustos de madeira (*) ligeiramente maior que a largura
desejada do cloth. acabado Estes estarăo horizontais pedaços da armaçăo (AB e
CD).

Dois (2) pedaços robustos de madeira (*) ligeiramente mais muito tempo que dois
terços os desejaram comprimento do pano acabado. Estes seja os pedaços
verticais (EF e GH).

(*) NOTE: Esta madeira e qualquer outra madeira usou para esta necessidade de
tear năo é comercial lumber. Tree membros com o latido removeu pode ser usada
ao invés.

Chicoteando ou Prega para unir a armaçăo.
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PARA O HEDDLE

Um (1) vara forte, a largura de a armaçăo de tear.

Um comprimento de algodăo ou corda sintética (como é usado em fishnets) sobre
quatro (4) tempos a largura do tear.

Dois (2) blocos de madeira ou dois (2) apartamento stones. terminado (Veja página
92, " Heddle, Construçăo " para próprio tamanho.)

PARA A VARA DE ABRIGO

Um (1) arredondou pedaço de madeira, a largura, do loom. Para teares entre 30 e
60cm largo, deveria ser aproximadamente 4cm dentro diâmetro; para teares entre
60 e 120cm largo, 8cm em diâmetro; para teares entre 120 e 180cm largo, 12cm
em diâmetro, e assim por diante. Increase 4cm para todo 60cm em largura.

PARA ALUGAR VARAS

Dois (2) postes de peso leve, como cana, ou bambu, a largura do tear.

FERRAMENTAS E MATERIAIS

Hammer Drill Faca Afiada Sandpaper Oil para Wood

Antes de começar a construir, por favor note o seguinte:

1. que A madeira usada deve ser tăo diretamente quanto possível e bem
temperado assim năo deformará durante uso.

2. Liso e lixa a madeira assim há nenhuma mancha áspera que vai pegam a
linha ou estame.

3. Oil a madeira em lugar de usar pintura ou Óleo de varnish. mantém o
Madeira de de secar e rachar, e provę um liso renovável terminam para o
estame para mover contra.
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4. O topo e sanefas de fundo (chamou o pano e viga de urdidura

no tear pé-dado poder a) deve estar a ângulos de direito ŕ urdidura enfia e compara
cuidadosamente a cada other. Measure durante Construçăo de para ter certeza
eles săo paralelos.

Construçăo

A. Prepare pedaços de madeira

1. Remove latido se necessário 2. Sand e lugares ásperos lisos 3. Oil madeira para
prevenir dividindo

B. Build a Armaçăo

1. Join os quatro pedaços de madeira para fazer um armaçăo retangular. 2. Os
pedaços AB e CD (largura) deva sobrepőem os pedaços EF e GH (comprimento)
como mostrada no illustration. AB e

CD deve estar em cima de EF e GH. 3. Lash ou prega as juntas junto assim que os
pedaços năo movem e săo a ângulos de direito para um ao outro--como mostrado
debaixo de esquerda.

C. Prepare a Vara de Heddle

 

1. aproximadamente 2 a 3cm em de
cada fim do corte de vara um encaixe
0.3cm fundo completamente ao
redor da circunferęncia.

D. Prepare as Varas de Arrendamento

 

1. aproximadamente 2cm em dos fins
de cada vara, broca um buraco
completamente por para o outro side.
O Buraco de deveria ser grande
bastante pôr um pedaço de amarram
por.

A Armaçăo está Agora Completa

Monte o Tear por Tecer

NOTE: Antes de montar a urdidura, vocę pode desejar para ler Capítulo 7, Texturas,
Padrőes e Finishing Touches. Isto pode lhe ajudar a escolher uma textura ou um
padrăo para fixar Planície de up.

tecem ou uma cesta tece ou um listrado ou plaid padrăo é recomendado para seu
primeiro que tece tentativa.

A. Warp o Tear
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1. Gather a urdidura em uma bola, ou no caso de fibras muito duras, em um
facilmente desfeita Meada de .

2. Gravata um fim da urdidura, em um facilmente desfeita amarram como um
meio-arranco, para o distante dentro de Canto de de sanefa AB (como
mostrada acima).

3. Desenrolam um comprimento pequeno de urdidura e trazem isto para cima
e ao redor de sanefa CD (como mostrada a

partiu). 4. Derrubam a urdidura e ao redor de AB no mesma direçăo que vocę
começou como ilustrada a esquerda de fundo. 5. Continuam Passos 2 thru 4 até os
desejaram numeram de linhas de urdidura é alcançada (como mostrada

debaixo de). (Veja página 127, por calcular o numeram de linhas de urdidura.)

1. Desamarram o fim de começo e unem com um nó quadrado para o outro
fim, de forma que eles estire diagonalmente pela parte de trás do tear.

 

1. Tęm certeza todas as linhas de urdidura estăo esticadas como esticado
como possível.

NOTE: Se seu padrăo pede vários diferente colorem linhas de urdidura, como em
um plaid, começo que deforma como indicada em Passos 1 thru 4, e entăo:

UM. Quando o número desejado da primeira cor Urdidura de é alcançada, năo
corte o extra deformam mas puseram de lado a bola inteira de permanecer ainda
deformam prendida ao tear. B. Pick para cima uma bola ou meada da próxima cor.
C. Tie o fim da cor nova para AB que usa um Meio-arranco de . D. Wrap a cor nova
ao redor como descrita dentro Steps 2 thru 4. E. Quando o número desejado de
linhas foi feriu, ponha de lado esta bola como o primeiro; năo cortam isto. F. Start a
próxima cor da mesma maneira. Se vocę tem que repetir uma cor, há pouco apanhe
o bola original daquela cor, puxe esticado e continua sinuoso. G. Quando toda a
urdidura exigida é arejada ao redor a armaçăo, desamarre todo o começo termina
de AB e os segura em uma măo. H. Pick para cima os fins grátis de todas as cores
de deformam e amarram ambos os grupos que usam junto um quadram knot. Em
teares muito largos que pode ser necessário amarrar os fins em vários grupos.
<veja; quadro>

 

Seu Tear é Agora Entortado
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B. Place a Vara de Abrigo no Tear

NOTE: Look ao tear entortado frame. Notice isso lá é fixado de linhas de urdidura
no lado de topo e outro jogo no bottom. Se vocę agarrasse tudo a urdidura em um
lado e puxou nisto, a urdidura, deslizaria o tear, de forma que o lado, ao redor que
estava em atrás movimentos ŕ frente, ou tampam. Esta é uma urdidura contínua--lá
é nenhum começo e nenhum end. Dentro as direçőes seguintes, vocę, estará
prendendo o funcionamento separa ao loom. que Eles devem ser só prendeu ao
lado de topo de a urdidura, de forma que a urdidura continuarăo deslizar freely. ao
redor Quando a urdidura for chamado ser abaixada ou elevou, isto só recorre ŕs
linhas de urdidura de topo.

 

1. Posiçăo o apartamento de tear em
uma mesa ou o fundamentou.

2. Lugar a vara de abrigo pelo meio do
tear, a ângulos de direito para o
deformam linhas.

3. Textura a vara em e fora do topo deformam linhas, enquanto revisando e
debaixo de toda outra urdidura de topo para Textura Clara. Se vocę está
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usando outro cheque de textura para a própria ordem.
4. que Isto derramou durante os que vara será partida em lugar

o processo de tecelagem inteiro, mas deveria ser livram para deslizar o tear para
cima e para baixo a ângulos de direito para a urdidura.

 

C. Place que o Arrendamento Adere no Tear

 

1. Take um das varas de arrendamento e lugar isto sobre a vara de abrigo,
revisando e debaixo das mesmas linhas de urdidura de topo como fez o abrigo
stick. (Tear ainda deveria ser apartamento mentiroso em chăo.)

2. Push esta vara para o topo do tear ou sanefa CD como mostrada acima.

3. Take a outra vara e coloca isto no espaço entre a vara de abrigo e a outra vara de
arrendamento como mostrada abaixo.

4. Weave a segunda vara em e fora da urdidura de topo, indo debaixo da urdidura
Linhas de abaixadas pela vara de abrigo, e em cima do ones elevado por isto. Isto
apertará a urdidura no tear.

5. Slide que o dois arrendamento adere junto até que eles tęm separadamente 4 a
8cm anos.

 

6. Tie eles junto pondo um fio pelo fura a cada fim e amarrando como ilustrada
(esquerda)

que usa um knot. quadrado Isto se manterá unido as varas e lhes impede de
deslizar lateralmente.

D. Make o Heddle

1. Com o tear que ainda mente achatam no chăo, se deite o heddle vara pelos
ergueram tampam linhas de urdidura que săo na frente da vara de abrigo como
mostrado.

2. Move a vara de heddle mais íntimo ao abrigo aderem de forma que a
extremidade de fundo do heddle Vara de está até mesmo com a extremidade de
topo do abrigo aderem. Check isto olhando para o tear do side. A vara de heddle
ainda deveria estar descansando diretamente nas linhas de urdidura de topo
elevadas.

3. Place um bloco de madeira ou um apartamento

terminou pedra do tamanho certo a cada fim da vara de heddle assim ao que o
heddle permanece o mesma altura como a vara de abrigo. Se o tear será usado no
enrolam ou em uma posiçăo vertical chicoteiam os blocos ou pedras para o
moldam. năo firmam permanentemente Porém, eles como a vara de heddle tem que
mover o tear para cima e para baixo durante weaving. UM chicoteando simples que
pode ser desamarrado facilmente trabalha melhor. Em fita de teares pequena pode
ser usado.



42 / 115

4. Tie o fim da corda de fio no encaixe a um fim do heddle aderem.

NOTE: Os próximos Passos 5, 6, 7 e 8, descrevem o processo de prender o heddle
para + warp. Read as direçőes por e estuda o Ilustraçőes de antes de começar.
Remember isso elevou e abaixou urdidura recorre ao topo só deformam.

5. Loop a corda uma vez completamente ao redor do heddle adira, derrubam o fim
da corda, debaixo da primeira linha de urdidura abaixada e entăo atrás para cima
entre as mesmas duas linhas de urdidura elevadas.

 

6. Continue a corda em cima do Heddle de aderem novamente, e entăo repetem o
processo de ir entre a dois urdidura elevada enfia, debaixo de um abaixada, atrás
para cima entre o mesmo dois deforma e em cima de e ao redor do heddle vara.

7. Como cada abaixada linha de urdidura é deu laçada pela corda, puxe o abaixou
urdidura até o mesmo Altura de como a urdidura elevada enfia.

8. Repeat o anterior processo até todas as linhas de urdidura de topo abaixadas é
elevado a mesma altura pela Gravata de cord. o fim da corda no encaixe ao outro
terminam da vara de heddle.

 

E. Check a Posiçăo de Heddle e Vara de Abrigo

 

1. Posiçăo que o heddle aderem relativo ŕ vara de abrigo de forma que lá é
bastante se alojam para seu punho atrás da vara de heddle. 2. Press abaixo
na urdidura atrás do heddle com seu punho.

3. Isto deveria criar um abrigo ou deveria espaçar na frente of o heddle e entre as
linhas de urdidura de topo que é grande bastante passar seu transporte público
por. 4. Lift para cima nas linhas de urdidura atrás de o heddle que usa seus dedos e
Palma de . Isto também deveria criar um derramou grande bastante para o
transporte público. 5. Se seu transporte público năo faz ajustou facilmente por,
ajustes, pode ser feito dentro o classificam segundo o tamanho do abrigo movendo
o heddle e vara de abrigo ou avançam separadamente ou mais íntimo junto.

 

F. Positioning o Tear

 

 

1. Depending no tamanho e forma do tear pode ser usado em um de tręs posiçőes:

1) Sujeitou o colo 2) Apoiou contra uma parede ou sobe em árvore, o tecedor
qualquer um que senta no fundamentou ou um tamborete, ou se o tear é alto, de
pé. 3) Pôs apartamento no ground. Como a tecelagem progride o tecedor pode
sentar no pano acabado.

Vocę Está Agora Pronto a Textura

Como Tecer em um Tear de Armaçăo
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Vocę precisará de um Misturador,
Transporte público e uma Maca para
lhe ajudar a tecer. Consulte Capítulo
6, as Ferramentas " de " O Tecedor
para direçőes por fazer estes e outras
ferramentas úteis.

Passos Tecendo

1. trama de Envoltura em transportar.
2. Imprensa abaixo em urdidura atrás de

Heddle de com punho.
3. transporte público de Deslizamento

em abrigo criou na frente de heddle.
4. punho de Movimento para próxima

seçăo de urdidura, aperte abaixo e
deslizam transporte público junto. *

5. Repetiçăo este processo até
Transporte público de alcançou

outro apóiam do tear. Com praticam vocę desenvolverá um ritmo fixo.

 

(*) Em teares muito grandes vocę pode preferir usar um pedaço de madeira ao
invés de sua măo.

 

1. Arrancam transporte público e batida Trama de firmemente em lugar com
um Misturador.

2. Repetiçăo de Passo 3, mas começo ao outro lado do tear e em vez de apertar
abaixo na urdidura, erga para cima usar os dedos e palma. *

 

(*) Em teares muito grandes vocę pode preferir use um pedaço de madeira em vez
de seu măo.

 

1. Batida a trama em depois de cada fila.

Remember para alternar cada fila - um que abaixa, um que pára.

1. Depois que vocę teceu aproximadamente 10cm de tecido, colocou uma
Maca em posiçăo como mostrada dentro Ilustraçăo de a esquerda.

2. Continuam tecelagem até que vocę alcança o Heddle de e já năo pode
ajustar o transporte público pelo abrigo.

3. Liberaçăo a tensăo na urdidura por que remove os blocos ou propriedade
de pedras o heddle rod. Holding o terminou tecelagem em ambos os lados,
puxam lentamente e continuamente abaixo assim que os movimentos de
pano acabado abaixo e debaixo da sanefa de fundo AB.

 



44 / 115

1. Ajustam a posiçăo do heddle, derramou vara e arrendamento adere assim
que o abrigo é o próprio tamanho.

2. Textura como antes de na urdidura nova.
3. Quando vocę alcança a viga de topo do assomam com o arrendamento

adere e abrigo aderem vocę pode avançar a urdidura por que puxa abaixo
em todas as linhas de urdidura de forma que os movimentos de pano
tecidos acabado debaixo da viga de fundo e ao redor para o lado de parte
de trás do loom. A urdidura de unwoven deslizará em cima da viga de topo
para o front. Adjust as urdiduras diagonais assim eles săo paralelos no side.
dianteiro (Eles permanecerăo trançados na parte de trás) Mova o heddle,
vara de abrigo e varas de arrendamento em própria posiçăo e continua
tecelagem.

 

1. Quando a tecelagem pode ser avançada nenhum adicional, ou o pano é o
comprimento desejado, a tecelagem é acabado.

2. Corte a urdidura de forma que lá é um

comprimento igual de linhas de urdidura extras em ambos os fins do cloth. Remove
de tear e amarra fins para prevenir que desvenda (Veja páginas 145-155.)

 

Variaçőes de the Tear de Armaçăo Simples

O Loom: Cavilhado Este tear é satisfatório para lugares onde o tecedor

pode trabalhar fora ou onde
habitaçőes tęm térreo pavimenta.

 

Materiais Needed: Same como Tear
de Armaçăo excluem em vez de
quatro sanefas só dois săo needed.
que Estes deveriam ser ligeiramente
mais longo que a largura desejada de
pano.

Prepare os materiais como descrita para o tear de armaçăo.

Deforme o Tear

 

 

1. Puseram as duas sanefas vertical no chăo, ligeiramente mais longe,
separadamente que o comprimento desejado da tecelagem.

2. Lugar as duas varas de arrendamento vertical no chăo, entre os dois,
Sanefas de e aproximadamente 30cm separadamente.
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3. Gravata o fim da urdidura para um
crosspiece. Wrap a urdidura ao redor
o quatro uprights como mostrada,
até o número desejado de linhas de
urdidura Săo alcançados .

Cada linha de urdidura é amarrada
separadamente ao tear. <veja;
quadro>

 

1. Desamarram o primeiro fim de
urdidura e amarram isto ao outro fim.

2. Tomada se preocupa manter a
urdidura em lugar, levante as sanefas
e arrendamento adere

cuidadosamente do chăo e os pőe apartamento onde a tecelagem será feita.

 

1. Passeio aposta fins de cada crosspiece. Make no lado de dentro seguro a
urdidura está firmemente esticada.

NOTE: Uma diferença importante entre o Tear de Armaçăo e que o Tear Cavilhado é
que o Tear Cavilhado năo faz have uma urdidura contínua. que Isto significa que
todos o deformam enfia topo e fundo serăo apanhados pela vara de abrigo e
heddle como os trabalhos de tecedor.

Coloque a Vara de Abrigo no Tear

1. Isto é terminado o mesmo modo como o Tear de Armaçăo exclua todos o
deformam linhas săo usadas.

O Arrendamento Adere

As varas já estăo em posiçăo por causa do modo que o tear era deformada.

O Heddle

1. que O heddle é posto em posiçăo o mesmo modo como na Armaçăo Loom.
2. Os blocos ou pedras que apóiam o heddle descansarăo no fundamentou,

desde que lá năo é nenhuma armaçăo.
3. Ao dar laçada a urdidura abaixada com a corda, se lembre de escolher para

cima tudo abaixou linhas de urdidura.

 

Como Tecer em um Tear Cavilhado

Progressos tecendo em muito o mesmo modo como faz na Armaçăo Tear--a năo
ser que a urdidura năo move. Instead, como o pano, aproximaçőes que o heddle, o
heddle, vara de abrigo e varas de arrendamento săo back. movido Os movimentos
de tecedor remetem sentando no acabado tecendo.
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4 O Inkle Loom

O tear mostrado aqui produz

tiras de tecido aproximadamente 1
metro longo por 2 a 18cm wide. O
tamanho do tear pode ser
aumentado.

 

DIMENSŐES: Altura 25cm Largura
20cm Comprimento 45cm

COMPRIMENTO DE URDIDURA SEGUROU: 100cm

LARGURA DE PANO ACABADO: 2 a 18cm

Materiais Precisaram

Ă
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PARA A ARMAÇĂO

Um (1) tábua 3 antes de 5 antes das 45cm muito tempo Dois (2) sobe a bordo 3
muito tempo antes das 5 antes das 25cm Dois (2) sobe a bordo 1 muito tempo
antes das 5 antes das 15cm Cinco (5) tarugos ou arredondou varas 20cm longo,
1.5cm em diâmetro,

PARA O HEDDLES

About 5 metros de algodăo ou fio sintético

FERRAMENTAS E MATERIAIS

 

 

Chisel

Drill

Chave de fenda de

que 10 Wood atarraxa

Sandpaper

Oil

Construçăo

Um. Prepare o Wood

 

1. Areia e alisa todas as manchas ásperas e extremidades
2. Lubrifique madeira para prevenir dividindo

B. Construa a Base

1. Com cinzel, esculpa fora dois retangular Aberturas de no fundo de a
3x5x45cm tábua exatamente como ilustrou.

B. Construa a Base (cont.)

 

1. Coloque as duas 1x5x15cm tábuas
nas aberturas de forma que eles é
rubor e projetam igualmente em
ambos os lados

2. Fixe lugar, enquanto usando tręs
parafusos para cada tábua.

3. Inverta o pedaço de forma que as
duas tábuas projetando se torne a

base.
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C. Construa a Armaçăo

1. Buracos de broca UM e D na 3x5x45cm tábua. Buracos deveriam ser 1.5cm
em diâmetro e espaçou como mostrada.

2. Broca fura B, E, F em uma 3x5x25cm tábua e buraco C no outro 3x5x25cm
sobem a bordo. Buracos de deveriam ser 1.5cm em diâmetro e deveriam
espaçar como mostrada.

3. Atarraxe as 3x5x25cm tábuas ao lado da 3x5x45cm tábua como mostrada.
Use

dois parafusos em cada.

1. A base com uprights deveria se parecer agora.
2. Coloque tarugos em holes. Eles deveriam estar apertados. que podem ser

feitos tarugos Soltos

mais apertado por papel de embrulho ao redor dos fins antes dos pôr nos buracos.
(NOTA: Tecedores destros deveriam ter tarugos que projetam para corrigir,
esquerda-handers para esquerda)

D. Faça o Heddles

1. Place tarugos em buracos B e F 2. Wrap um pedaço de fio da bola ao redor dos
tarugos e amarra com um knot. Remove quadrado o círculo de fio do dowels. Este
é o heddle.

3. Repeat para cada heddle precisado. Vocę precisará meio como muitos heddles
(ou círculos de fio) como número de Comprimentos de de urdidura vocę vai use.
por exemplo 18 heddles seria precisado tecer um 18cm cinto largo feito para cima
de 36 comprimentos de grosso 2 manipulam wool. em geral o mais magro o
estame o mais heddles do que vocę precisará.

Se vocę correr fora de heddles, năo seja interessada como ao que mais pode ser
feita qualquer hora.

Monte o Tear por Tecer

NOTA: Antes de deformar o tear, escolha uma textura ou padrăo para fixar Planície
de up.

tecem e um padrăo listrado é escolhas boas para um primeiro projeto de
tecelagem.

Um. Deforme o Tear

1. Note as cartas no acompanhar que puxa do loom. Cada carta representa

o buraco e o tarugo nisso posicionam. Isto será usada para ajudar vocę guia a
urdidura em para a armaçăo. 2. Mova o tarugo de buraco F (onde isto era por fazer
o heddles) furar E. 3. Faça uma bola ou facilmente meada inacabado de cada
urdidura de cor para ser usou.

1. Amarre o fim da primeira cor para Tarugo de UM, em um facilmente nó
inacabado como um meio-arranco.

2. Embrulhe a urdidura tręs vezes ao redor de tarugo UM, ŕ direita.
3. Leve a urdidura de tarugo UM, entre tarugos B e E, e entăo em cima de

tarugo C como mostrada.
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4. Derrube estame e ao redor de tarugo D e entăo atrás ao longo de fundo de
tarugos para UM.

5. Puxe urdidura esticado.
6. Repita este sinuoso de UM, entre B e E, em cima de C e até D que devolve UM

com a segunda urdidura.

 

1. Traga terceira linha de urdidura de UM para cima e em cima de B, entăo em
cima de C, até D e devolvem UM.

2. Bola secular de urdidura abaixo.
3. Coloque um heddle (fio circulam) em cima do terço deformam como

ilustrada.
4. Traga as duas voltas do heddle abaixo e em cima do fim de tarugo E. Slide

atrás para armaçăo.
5. Apanhe bola de warp. Bring estame de UM para C ao redor de D e retorno

para UM.
6. Repetiçăo Passos 10 por 14 até que urdidura é desejada largura. Remember

para alternar um deformam com um heddle e um sem.

 

1. Terminar: Para últimas duas urdiduras embrulham ao redor duas vezes o
estame de UM para C para D para UM, sem heddles. Locate o primeiro
deformam fim e desamarram it. Cut outro fim de bola. Tie em um nó
quadrado debaixo de tarugo UM.

 

NOTA: Se seu padrăo pede mudando a cor da urdidura, Procede de como segue:

um. Coloque o primeiro de lado colorem quando a urdidura está a tarugo UM. b.
Amarre cor nova para UM que usa meio-arranco, arejam ao redor de UNS tręs
cronometra dentro um ŕ direita Direçăo de . c. Continue deformando como antes
de (Passos 10 para 14) d. Quando desejou número tem sido arejado, coloque cor
de lado e ou leva para cima o prévio um ou amarra no próxima cor nova e
continuam deformando como antes de.

năo cortam nenhuma bola de urdidura. e. Terminar: Localize todos os fins e
desamarra de Corte de A.

fora bolas de urdidura partir bastante para amarrar um nó. Knot os fins junto em
um nó, usando o quadrado, amarram. <veja; quadro>

 

Seu Tear é Agora Entortado
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Como Tecer em um Tear de Inkle

Vocę precisará de um Misturador e um Transporte público por tecer. Consulte
Capítulo 6, " O As Ferramentas " de tecedor para direçőes por fazer estes e outras
ferramentas úteis.

 

 

Passos Tecendo

 

1. trama de Envoltura em transporte público.
2. Movimento o tarugo em buraco E para furar F. Isto puxará muito a urdidura

mais apertado.
3. măo de Lugar debaixo de deformam atrás de tarugos B e F. Pull para cima

como ilustrada.
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que Isto cria o abrigo (ou espaçam) na frente de tarugo F. 4. transporte público de
Passagem por abrigo. 5. măo de Lugar em cima de urdidura de fundo enfia atrás de
B e F, como ilustrada.

1. Empurrăo abaixo. Pass transporte público por.
2. trama de Batida em lugar com um Misturador.
3. Passos de Repetiçăo 3 a 7 até que vocę já năo pode ajustar transporte

público por abrigo.
4. urdidura de Avanço agarrando isto em suas măos entre UM e B e puxar para

yourself. O pano tecido irăo abaixo o tear e o unwoven deformam avança
entre UM e B.

5. Continuam tecelagem até o começo do pano é atrás de tarugo B. Cut
urdidura entre UM e B ao heddle.

6. heddles de Deslizamento fora (eles podem ser usados de novo) e amarra fim
de deformam para prevenir unravelling (Veja páginas 145-155).

 

5 O Tear Pé-dado poder a

Há duas versőes do Tear Pé-dado poder a apresentaram Direçőes de here.

é primeiro determinado para construir as armaçőes para o Tear de Cova (que pode
ser fixada a uma parede ou teto) e o Tear Livre-parado. Instruçőes por construir o
moveable separam e por deformar e tecendo nos teares seguem e săo o mesmo
para ambos estes pé-dadas poder a teares.

Versăo de Tear de cova <veja; quadro>

 

DIMENSŐES: Altura: 120cm ou
altura de chăo para teto WIDTH:
100CM Comprimento de : 200cm

COMPRIMENTO DE URDIDURA HELD: 200 a 3600cm

LARGURA DE TERMINOU TECELAGEM DE : 2 a 100cm

Materiais Precisaram

Para a Armaçăo de ambos parede-montado e

tipos teto-montados:
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Quatro (4) adequadamente amoldou
bifurcado árvore se ramifica 15cm
pelo menos dentro diâmetro ŕ base, e
a menos 60cm em comprimento do
funde ao fundo do garfo. Madeira
comercial, 5x20x75 com um entalhe
corte fora como indicada,

pode ser substituída.

 

Para a Armaçăo do parede-montado
só digite:

Um (1) filial de árvore bifurcada pelo menos 15cm em diâmetro a base e 120cm
long. madeira 5x20x120cm Comercial com um entalhe corte fora como indicada,
pode ser substituída.

Um (1) pedaço de madeira 115cm muito tempo e 5cm em diâmetro.

Ferramentas e Materiais (para ambos os tipos)

 

Lixa
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Óleo para Wood

Wood Preservative

Pá

Cimento (Opcional)

Construçăo de Tear de cova

A. Find um Local

 

Este tear é construído permanentemente na casa ou outro edifício. Localize de
forma que isto năo interferirá com outras atividades e onde + tecedor estará
confortável enquanto trabalhando.

1. Locate o tear em um edifício com um floor. térreo Depois de que o tear é
construído em cima do que o chăo pode ser cimentado. 2. Place a frente do tear de
tal um modo que luz de um Porta de ou janela virăo do lado do tecedor ou em cima
de seu ou o ombro dela. 3. Leave acesso claro para ambos os fins do tear de pelo
menos um lado. 4. Build um tear apoiado por uma parede de forma que um do
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longo apóia das corridas de tear ao longo da parede. 5. Build que um tear apoiou
pelo teto de forma que lá é um irradiam a meio caminho aproximadamente em cima
do tear de qual pendurar o arreia.

B. Prepare o Wood

1. Remove latido 2. Sand e alisa qualquer lugar áspero ou extremidades 3. Put
madeira preservativo nas bases dos cinco postes bifurcados 4. Oil a madeira para
prevenir dividindo

C. Erect a Armaçăo

 

1. Mark fora um retângulo um metro
largo por dois metros longo em o
chăo onde o tear será localizado. 2.
Dig um buraco em cada um dos
quatro cantos. que O buraco deveria
ser aproximadamente 30cm
profundamente. 3. Place os quatro
postes bifurcados curtos nos
buracos e enche o Terra de
firmemente ao redor de Barro de

them. ou terras de barro misturadas vá provęem o base. Make mais firme terras
arenosas mais firme somando Barro de ou cimento.

D. Build a Cova

 

1. Mark fora um segundo retângulo
20cm em da frente do assomam,
60cm largo, 80cm muito tempo. 2.
Dig a cova 40 a 50cm fundo, sobre o
comprimento do A perna de tecedor
de da parte de trás do joelho para a
sola do pé.

 

E. Attach os Parede-apoios para o
Tipo Parede-apoiado

 

1. Dig um buraco 30cm fundo a meio caminho ao longo da extremidade externa de
o retângulo. 2. Place o fim do 120cm poste bifurcado em buraco e abastecimento
como descrita mais cedo. 3. Place o metro comprimento de madeira no garfo e
empurra até toca o wall. deveria ser paralelo ao chăo e a ângulos de direito com o
wall. Mark a parede onde que toca. 4. Remove poste e faz um buraco na parede
naquela mancha, o mesmo diâmetro como a vara. 5. Put poste atrás no garfo e
empurra até que é firmemente na parede. 6. Seal com gesso ou cimento.

que A Parede Apoiou Armaçăo Está Agora Completa <veja; quadro>
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OPTIONAL: Se desejou o chăo e cova
pode ser coberta com um camada
lisa de cimento.

AS PARTES COMOVENTES PARA ESTE TEAR E AS
TÉCNICAS DEFORMANDO E TECEM É DESCRITA
COMEÇANDO EM PÁGINA 84.

Livre-de pé Versăo <veja; quadro>

 

DIMENSIONS: HEIGHT: 130CM
FERRAMENTAS DE E MATERIAIS:
WIDTH: 98CM Length: 200cm Broca
de Wood Glue Saw 26 Wood Screws
COMPRIMENTO DE URDIDURA
HELD: 200 a 3600cm Martelo Lixa de
Rasp Oil para Wood LARGURA DE
PANO TECIDA: 2 a 90cm Chave de
fenda de

Materiais Precisaram:

Para Armaçăo: (Săo usadas cartas para identificar pedaços em texto)

 

(UM) Quatro pedaços de madeira - 110cm longo, 6cm em diâmetro OU 4x6x110
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(B) Quatro pedaços de madeira - 132cm longo, 8cm em diâmetro OU 8x8x132

(C) Dois pedaços de madeira - 5x10x30

(D) Dois pedaços de madeira - 200cm longo, 8cm em diâmetro OU 6x8x200

(E) Dois pedaços de madeira - 4x9x30cm

(F) Dois pedaços de madeira - 200cm longo, 6cm em diâmetro OU 3x6x200

(G) Dois pedaços de madeira - 3x4x55

(H) Uma tábua - 32x110, densidades que variam de 2 a 5cm,

(J) Dois postes ou varas - 110cm longo, 2cm em diâmetro

Quatorze (14) cavilhas de madeira ou tarugos 15cm longo, 3cm em diâmetro

Livre-de pé Construçăo de Tear

A. Prepare o Wood

1. Remove latido de membros de árvore de unmilled 2. Sand e alisa todas as
manchas ásperas e extremidades 3. Oil madeira para prevenir dividindo

B. Build a Armaçăo (todas as dimensőes em centímetros)

1. Trim ambos os fins de pedaços UM como ilustrada.

2. Cut quatro aberturas em cada um dos quatro pedaços de B que usam as
dimensőes indicated. Aberturas tęm que passar completamente por pedaço.

3. Shape pedaço C como ilustrada. Drill buraco como Areia de diagramed.

dentro de até liso.

4. Trim fins de pedaço D como ilustrada. Cut uma abertura 2x7cm 32cm

em de um fim de cada pedaço Abertura de D. deveria ser muito tempo 7cm.

 

5. Trim fins de fundo de E como mostrada. Recorte

entalham como mostrada em Padrăo de . Lixe dentro até liso.

1. Fins de ornamento de cada pedaço F como ilustrada.

C. Join a Armaçăo
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1. Attach cada pedaço C para pedaço B na posiçăo esquematizada que usa duas
cavilhas de madeira e cola.

 

2. Place o fim aparado de pedaço E na abertura em pedaço D. O entalhe tem que
enfrentar para o fim mais curto como mostrada.

Glue e cavilha em lugar. Tenha certeza é com firmeza fixo: este pedaço sofre grande
tensăo durante tecer.

3. Place pedaços UM nas aberturas correspondentes de pedaços B. Note a posiçăo
Pedaços de C em cola de ilustraçăo e atarraxa junto.

4. Place os fins aparados de D e F nas aberturas apropriadas em pedaços B.
Hammer eles de forma que o fim aparado projetam até onde possível.

5. Drill um buraco 2cm em diâmetro, tăo íntimo quanto possível para o Sanefa de a
cada ponto onde o projeto de fins aparado.

6. Taper o permanecendo oito cavilhas de forma que eles săo 3cm ao tampam e
2cm ao fundo.

1. Passeio a cavilha se afilada nos buracos perfurados.

 

8. Place Pedaço H, o assento, entre o fim do tear e Pedaço de E.

D. Make e Prende o Proprietário de Vara

1. Cut dez semi-circular entalha fora da extremidade de topo de pedaço G com as
dimensőes ilustradas.

2. Smooth dentro de extremidades de cutouts com lima e lixa.

3. Glue e pedaços de parafuso G para o topo de pedaços F no local ilustrou.

4. Place pedaços J, as varas, pelo topo da armaçăo de tear, que descansa dentro o
entalha de pedaço G.

O Moveable Parts para Ambos os Desígnios de Tear

As partes seguintes--as vigas, misturador, pente e heddles--é projetada ser trocável
para ambos os teares pé-dados poder a. Estas partes săo năo uma parte
permanente da armaçăo de tear. Quando necessário eles podem ser removida--até
mesmo quando ainda há pano que é tecido--e armazenou fora. Isto significa que
mais pessoas podem tecer que poderia ser caso contrário possível; năo é
necessário cada tecedor ter o dele ou a própria armaçăo dela. Isto é possível
construir um jogo de partes de moveable para cada tecedor assim aquelas várias
pessoas podem compartilhar a mesma armaçăo de tear.

I. Pano Viga (VEJA ILUSTRAÇĂO EM PÁGINA 85)

UM. Materiais Precisaram:

Um (1) membro de árvore direto - 125cm longo, 10cm em diâmetro, ou moeu
madeira - 10 x 10 - 125cm.

B. Construçăo
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1. Apare o pedaço de madeira a 6cm em diâmetro para 115cm de seu
comprimento.

2. Deixe o permanecendo 10cm em diâmetro, mas broca e cinzelam um
buraco 2cm completamente antes das 5cm por um lado.

3. Perfure um buraco semelhante do outro lado a direito pesca ao primeiro.
4. Corte um entalhe 2cm completamente antes das 90cm pela viga dentro a

6cm seçăo de diâmetro.

A Viga de Pano Está Agora Completa <veja; quadro>

 

II. A Viga de Urdidura

 

UM. Materiais Precisaram:

Um (1) diretamente sobem em árvore membro, 125cm, desejam, 10cm em
Diâmetro de , ou moeu madeira 10X10X125CM.

B. Construçăo

1. Construçăo procede como descrita para a viga de pano de Passo 1 para Pisar 3.

1. Só corte para encaixe 2 x 90cm para uma profundidade de 2cm; năo corte
completamente pela viga.

 

A Viga de Urdidura Está Agora Completa

III. O Misturador (VEJA ILUSTRAÇĂO EM PÁGINA 85)

UM. Materiais Precisaram:
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Dois (2) pedaços de madeira - 5 x 5 x 120cm (LABELLED UM).

Dois (2) pedaços de madeira - 1 x 4 x 120cm (LABELLED B).

Dois (2) pedaços de madeira - 1 x 2 x 4cm (LABELLED C).

B. Construçăo

 

1. Broca e cinzela um buraco 1cm antes das 4cm em cada fim de ambos os
pedaços UM. Smooth os interiores do fura.

2. Esculpa um encaixe 1cm fundo o comprimento de ambos os pedaços UM
entre os dois fura como mostrada.

3. Pregue pedaço C para o fundo de cada pedaço B.
4. Areia e alisa cada pedaço B. Taper o fim de topo para um ponto, para aliviar

assembléia.
5. Pedaços de deslizamento B nos buracos em pedaços UM de forma que o

entalhou extremidades de pedaços UMA face um ao outro.

O Misturador Está Agora Completo <veja; quadro>

 

C. Attach o Misturador para o Tear
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Pit Tear

1. Teto tipo: suspenda uma vara um (1) metro longo de 2 ganchos em um teto
irradiam.

 

2. Parede tipo: suspenda de uma sanefa que é prendeu ŕ parede e apoiou por um
garfo.

 

3. Livre-posiçăo de : Attach para vara (J) que descansa por topo de moldam em
Pedaços de G.

 

um) Amarre braços de misturador a vara como ilustrada. Um couro

calçam sola pode ser usada para criar
uma dobradiça simples.

 

b) O misturador deveria balançar
livremente ŕ mesma altura como a
extremidade de topo da viga de pano.
<veja; quadro>

 

IV. O PENTE

UM. Materiais Precisaram:

 

1. Quatro (4) pedaços de madeira de peso leve - 0.2 x 0.8 x 100cm.

2. Reed - 220 pedaços - 0.3 x 0.5 x 12cm para pesado dois-manipule urdidura.
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OU

- 380 pedaços - 0.15 x 0.5 x 12cm para urdidura de algodăo de médio.

OU

- 500 pedaços - 0.1 x 0.5 x 12cm para urdidura de algodăo de multa.

NOTE: O tamanho e número de pedaços de cana săo determinados por que o
diâmetro da linha de urdidura usou. Vocę pode ter para fazer ajustes nas anteriores
recomendaçőes para vestem sua urdidura particular.

3. Dois pedaços de madeira - 0.5 x 2 x 12cm

4. Cotton fio, aproximadamente 20 metros, e o mesmo diâmetro como o da
urdidura ser usada.

5. UMA faca afiada.

B. Construçăo

1. Take dois dos pedaços UM e um pedaço C e lugar eles junto estilo de sanduíche
como mostrada.

2. Securely nó o fim de o fio de algodăo ao redor um pedaço UM ao fim como
mostrada. Um pequeno entalhe pode ser feito com o esfaqueiam para prevenir
deslizando if necessário.

3. Loop em e fora dos dois fins de Pedaços de UM em uma figura oito
aproximadamente seis

cronometram.

4. Bring o fio paralelo a pedaço UM em um pedaço passado lateral C.

5. Holding isto naquela posiçăo com um dedo, traga o resto de o fio debaixo de e
para cima ao redor do tampam disto.

6. Quando conhece o ser de fio segurado pela linha de dedo isto pelo dăo laçada
como mostrada.

7. Pull abaixo e entăo até aperte o dăo laçada. Nó deveria estar no lado do metro
comprimento.

8. Repeat Passos 1 por 7 com o outro dois (2) pedaços de UM, prendendo eles para
o fundo de pedaço C.

1. Lugar um das lascas de cana entre as duas varas. Dę laçada o fio ao redor
como esquematizada.

10. There deveria ser um espaço de cerca de 0.1cm para 0.2cm criou pelo fio. Se
năo há nenhum espaço, ou se o espaço é muito pequeno para sua urdidura,
qualquer começo em cima de usar o fio dobrado, ou faz uma segunda volta como
terminado em Passo 9.

11. Repeat Passo 9 a fundo, firmando o Cana de em lugar a ambos os fins.
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12. Place outra lasca de cana em posiçăo. Repita o nó como mostrada em Passos 9
por 11.

13. Continue, tampe e assente, até que vocę é 3cm de o fim. Vocę pode năo poder
ajustar toda a cana porque de variaçăo no espaçamento, ou pela mesma razăo
pode vocę precisam alguns mais pedaços completar o comprimento.

14. Place o pedaço restante C ao fim e amarra fora o fio como Vocę fez em Passo 3
com uma figura oito, e um nó seguro. neste momento o fio deveria segurar tudo
das canas com firmeza bastante de forma que eles năo desliza fora.

O Pente Está Agora Completo <veja; quadro>

 

V. O Heddles (VEJA ILUSTRAÇĂO EM
PÁGINA 85)

UM. Materiais Precisaram para dois (2) Heddles.

Note: Ambos os teares podem gastar oito (8) heddles cada.

1. Quatro (4) varas de madeira forte 2-4cm em diâmetro, 130cm muito tempo.
2. Um (1) quilo de algodăo forte Fio de dividiu em quatro igual Bolas de .
3. Uma tábua semelhante ŕ vara em Largura de , 15cm alto e 60cm longo, servir

como uma forma.

B. Construçăo

1. Corte um encaixe 3cm do fim de cada vara.

2. Cut um pedaço de fio 140cm desejam e amarram isto dentro o entalhe a um fim.

3. Tie um fim de uma bola de amarram o mesmo entalhe.

4. Place a vara em cima do sobem a bordo.

5. Hold o fio mais curto esticado ao longo do comprimento de topo do Vara de .
(Este fio é mostrado como desmaiam nas ilustraçőes).

6. Steps um thru f mostram o " process. Pass dando laçada " o Bola de de fio
debaixo da tábua como mostrada em Passo f.

Todo dez voltas passam a bola entre a vara e a tábua para firmar isto ŕ vara.

NOTE: O número total de voltas feito deveria ser plano e eles deveriam ser dobro o
número de espaços em seu pente.
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7. Săo feitos Como as voltas eles săo deslizados fora a tábua e que a tábua é
avançada.

8. Quando o número desejado de voltas é alcançado, amarre ambos amarra no
encaixe ao outro fim.

 

9. Using a segunda vara, repetiçăo, o anterior menos este tempo quando cada volta
é passada debaixo do pico de tábua para cima um dăo laçada da primeira vara e
passa a bola de amarram por que como bem.

10. Quando todas as voltas săo apanhou, um heddle é completam. Tie fora em o
fim sulcado.

11. Repeat tudo do anterior Direçőes de durante o segundo HEDDLE DE .

 

O Heddles Estăo Agora Completos

 

Maquinaria de VI. para o Arreia

UM. Materiais de Precisaram:

 

 

1. Dois (2) pequeno Talhas de .

2. Light corda, 1cm, em diâmetro.

3. Quatro (4) ganchos, qualquer um de pesado telegrafam ou adequadamente
amoldou ramos.

4. Dois (2) pedaços de madeira aproximadamente 3cm x 8cm x 20CM.
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5. corda Pesada, 2cm em diâmetro.

6. UM pedaço de tubo, metal que
entuba ou forte madeira 30cm longo,
e aproximadamente 1.5 - 2cm em
Diâmetro de .

B. Pé Construçăo de Pedal

1. Drill fura 2cm dentro Diâmetro de
no tampam dos dois pedaços de
madeira como mostrado.

2. Drill fura 2cm em diâmetro em o
lado do mesmos pedaços de madeira
como mostrada.

C. Maquinaria Montou

1. Tie uma volta de corda clara para
cada fim do heddles sobre 10cm em
do fim na vara de topo. 2. Tie uma

volta semelhante no centro do heddle do assentam vara.

3. Hang talhas da mesma vara o misturador é prendida no tear de cova e para uma
vara separada se deitada por pedaços N no tear ego-apoiando.

4. Cut dois pedaços de corda clara, Amarre um fim para um gancho, enfie em cima
da roda de talha e amarram o outro fim a outro gancho.

5. Hang heddles por volta dos ganchos. Eles

deveria pendurar uniformemente e ŕ mesma altura ou ligeiramente mais alto que o
misturador e o penteiam. Adjust comprimentos de cordas se necessário.

 

6. Put um nó seguro nos fins de dois pedaços curtos de corda pesada. Thread eles
por buracos em perfurou blocos de madeira de forma que que os nós estăo no
fundo.

1. Enfie tubo de metal, tubo ou vara por buracos dentro o lado de blocos de
madeira.

2. Amarre dois pedaços de corda aos fins do tubo.
3. Amarre corda a frente dos blocos para a volta dentro o assentam do

heddles.
4. Amarre corda atrás a de blocos para o pano irradie apoios.

A Couraça É Agora Funcional

NOTA: Durante deformar, o

Heddles de săo afastados da maquinaria por enfiar.
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MAQUINARIA EM LUGAR EM TEAR DE ARMAÇĂO
VISĂO LATERAL

MAQUINARIA EM LUGAR EM TEAR TETO-APOIADO

Deforme o Tear Pé-dado poder a

NOTE: Antes de deformar o tear, Capítulo 7 erudito: Padrőes de texturas e
Terminando Toques para ajuda com selecionar uma textura ou padrăo para um
primeiro projeto. Planície textura, textura de cesta ou um listrado ou padrăo de
plaid é recomendou para o primeiro weaving. também é necessário ter o Raddle de
(pág. 115) pronto antes de começar.

EU. Medindo a Urdidura (Veja também Deformando pp de Tábua. 31 & 124.)

UM. Equipamento Precisou:

Quatro de madeira ou metal aposta aproximadamente 30cm alto

B. Procedimento medindo:

1. Place duas estacas no chăo: a distância total separadamente desejou para o
pedaço de tecer (2 a 36 metros).

2. Place duas mais estacas aproximadamente 30cm dentro das duas estacas. 3. Tie
o começo da urdidura (ferida em uma bola) para um do stakes. Walk exterior entre
a envoltura de estacas a urdidura no padrăo ilustrado.
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4. Count cada comprimento. que ajuda amarrar deforma linhas dentro se agrupa
de tens ao trabalhar com um número grande de threads. Quando desejou número
é alcançado, desamarre o que começa da urdidura e amarra isto ao fim.

5. Tie um fio ao redor da urdidura entre onde cruza as estacas.

 

6. Fim de : quando o número desejado de linhas de urdidura tem sido contado,
desamarra o fim de começo e amarra dentro um O nó de tecedor de para o outro
fim.

7. cor Variável: Podem ser mudadas cores de urdidura como era Cribed de para o
tear de armaçăo (página 38, Passos um-h).

C. Recolha Urdidura em uma Cadeia de Urdidura.

1. Deslize a volta fora a um fim das estacas.
2. Abra a volta e ponha sua măo through. Draw para cima um Seçăo de de

urdidura e traz isto pela primeira volta para dar uma segunda volta.

 

1. Continue até que fim está terminado reached. Pull o fim e puxa snugly, mas
năo apertado.

2. Desfazer: Tire o fim do último dę laçada e puxe; Cadeia de libertará.

II. Areje a Urdidura

UM. Equipamento Precisou:

Um (1) vara cortou para ajustar o encaixe na viga de urdidura. Um (1) vara que
ajusta o buraco no fim da viga de urdidura. Várias varas magras - 90cm muito
tempo.

B. Procedimento:

1. Place um das voltas abertas em cima de o fim da urdidura Deslizamento de beam.

para centrar.

 

2. Place viga de urdidura em qualquer um do irradiam apoios do loom. Isto Qual
apoio năo importa ou que direçăo que a urdidura vai contanto que possa ser
estendido cheio length. que Isto, claro que, dependerá no local do tear.

 

 

(Se é impossível usar o tear apóia por causa de espaço inadequado, vocę pode
monte dois postes bifurcados semelhante para os apoios de viga no tear de cova
(veja página 97) em um space. aberto Estes podem ser partidas entăo
permanentemente em lugar por futuro deformar.
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3. Prevent a urdidura de deslizar como é arejado por: um) Cortando uma vara para
ajustar no encaixe na viga de urdidura. b) Empurrando a vara contra a urdidura e
no encaixe. c) Virando a viga de urdidura dentro um ŕ direita direçăo de forma que
a vara é fechado em lugar pela urdidura que cobre.

 

1. Os passos seguintes requerem dois ou tręs pessoas:

um) Uma pessoa insere uma vara no buraco dentro o deformam viga e lentamente
voltas a viga em um ŕ direita Direçăo de que areja no warp. Toda volta ou assim, ele
ou ela inserem uma vara magra entre as camadas da urdidura.

b) Outra pessoa segura o fim da urdidura estendido a comprimento completo,
mantendo isto esticado e direto como que é arejado.

c) UMA terceira pessoa abre o raddle e grupos de posiçőes de deformam linhas
entre o nails. que O raddle é fechou e amarrou shut. Then, enquanto segurando o
raddle, ele ou ela guiam a urdidura como é arejado, enquanto fazendo seguro é
uniformemente spread. Se nenhuma outra pessoa for disponível ajudar, o raddle
podem ser amarrados a outra viga. <veja; quadro>

 

1. Coloque o arrendamento adere (dois
(2), um metro-comprimentos de Cana
de ou bambu) nas posiçőes
mostradas logo antes que areja o fim
da urdidura em para a Gravata de
beam.
junto como mostrada.

 

III. Enfie o Heddles e Pente



68 / 115

The que processo seguinte requer para duas pessoas se será feito depressa
e efficiently. (é possível para uma pessoa para executam a tarefa se ele ou ela
enfiarem seçőes pequenas do deformam - - primeiro pelo heddle e, entăo,
invertendo o dele ou a posiçăo dela, enfiando a urdidura pelo pente.)

UM. Equipamento de Precisou:

gancho de crochę de tamanho Pequeno ou pedaço curvado de arame ou
faca afiada.

B. Threading Procedimento:

2. Duas pessoas sentam, enquanto enfrentando um ao outro com o dois
heddles (afastado do tear) e com o pente suspendido entre eles das parte de
trás de duas cadeiras ou do irradiam apoios.

 

1. Uma pessoa segura a urdidura Viga de , urdidura e varas de arrendamento
no dele ou o colo dela, e faces o heddles. O outro Pessoa de enfrenta o
pente.

2. Corte a volta de fim da urdidura depois que desliza o dois arrendamento
adere atrás para livram aproximadamente 30cm de urdidura.

3. Leve um pedaço de urdidura de cada vez em ordem de cheque de ordem
contra arrendam varas) e enfia isto pelo seguinte de heddles os passos
debaixo de:

4. Em Textura de Planície, todo outro Linha de é inserida por um torcem no
próximo heddle. O alternam linha é inserida dentro uma torçăo no heddle.
distante (Para outras texturas, e em casos onde mais que dois (2) serăo
usados heddles, veja Capítulo 7).

5. Insira (segunda pessoa) um gancho de crochę, agulha ou extremidade de
faca afiada por um dos entalhes do pente depois que a linha seja inserida.

Loop a linha em cima de e puxa isto through. Take năo se preocupam perdem
qualquer linha ou espaços, nem deve cruz de linhas.

 

1. Amarre todo grupo de dez enfia em um overhand amarram para os prevenir
de que desliza fora do pente.
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2. Ponha duas linhas de urdidura pelo mesmo heddle a ambos os fins.

IV. Place a Urdidura no Tear

1. Place a viga de urdidura em seus apoios de forma que a urdidura estende fora
para o pano viga, e demonstra do topo da viga.

 

2. Use um poste como um cabo de vassoura para entalar entre o buraco dentro o
deformam viga e o chăo, prevenir, isto de virar.

3. Replace o heddles nas talhas e prende o footpedals (veja páginas 96 & 97).

4. misturador Aberto e insere o pente dentro o grooves. Close isto snugly de forma
que o pente é pegado firmemente e năo dobra ou move quando a urdidura é
puxada.

5. Place a viga de pano em posiçăo. Find uma vara que ajusta o buraco na Broca de
beam. um buraco pequeno no fim de isto e insere um pedaço forte de Gravata de
wood. a viga dentro posicionam como mostrada acima.

V. Attach a Urdidura para a Viga de Pano

1. Tie um pedaço de corda para um fim do irradiam. Wrap isto frouxamente ao
redor do irradiam vinte a trinta times. Tie fora.

2. Sit abaixo ao tear. Tie cada grupo de dez (10) linhas de urdidura para a corda
dada laçada na viga (năo desfaça os nós feitos durante enfiar). Use o nó seguinte
para os amarrar.

3. Tighten a tensăo na urdidura quando tudo foram amarradas em contra
removendo ŕ direita a viga de pano e amarrando dentro colocam.

 

4. Test a tensăo da urdidura correndo seu dedo por as linhas de urdidura.

5. Se necessário, liberte a tensăo ligeiramente na urdidura e Retie de qualquer
grupo solto de urdidura.

6. Tighten a urdidura como muito como possível.

Vocę Está Agora Pronto a Textura

Como Tecer em um Pé Deu poder a Tear

Vocę precisará de um transporte público e maca por tecer. Consult Capítulo 6 As
Ferramentas do Tecedor, para direçőes por fazer estes e outro útil ferramentas.

Passos Tecendo em Ambos os Teares

1. começar ou weft: de fim levam termine e traga por vários warps. adversário
Depois de que tece vários mais filas cortou fim igualam com tecer.

 

1. trama de Envoltura no transporte público.
2. Deprimem footpedal certo e trama de alimento por abrigo.
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1. trama de Lugar a ângulo oblíquo para a urdidura.

 

1. Deprimem footpedal esquerdo.
2. trama de Empurrăo firmemente em lugar que usa o misturador. (debaixo de)
3. trama de Alimento por de lado oposto com pé de esquerda ainda deprimido.
4. Deprimem footpedal. Beat certo trama em lugar.
5. tensăo de Liberaçăo em deforme e ajuste.

 

1. passos de Repetiçăo 2 a 7 até lá săo aproximadamente 10cm de tecido
tecido.

2. Puseram a maca em lugar e continuam tecelagem.

 

1. Liberaçăo a viga de urdidura e vigas de pano e os vira um buraco adiante
quando há nenhum mais espacial entre o Tecido de e o beater. Refasten e
continuam tecelagem.

2. Desamarram a urdidura da viga e enfiam o Pano de pela abertura na viga
como mostrada

depois das 1/2 metro de pano ou mais foi tecido. Seçăo atravessada de exibiçăo de
viga de pano pano embrulhou ao redor de.

1. Como as trocas de urdidura para o pano brilham no tear livre-parado, pode
ser necessário equilibrar o peso do tecedor e o Pano de colocando uma
pedra em uma tábua ŕ parte de trás do tear.

 

6 as Ferramentas de O Tecedor

Cada tear exige para certas ferramentas ajudar com o processo de tecer. O quadro
seguinte lista estas ferramentas como também quais teares requerem Instruçőes de
them. por fazer as ferramentas seguem.

FERRAMENTAS DE PRECISARAM PARA CADA TEAR

TOOL FRAME LOOM INKLE LOOM FOOT-POWERED
TEAR

Yes de Beater sim năo No de Raddle nenhum yes

Transporte público atapetam sim sim sim transportam opcional nenhum opcional
Yes de Skeiner sim sim Meada Winder optional opcional opcional Yes de Stretcher
nenhum sim No de Board deformando nenhum opcional

O Misturador

Enquanto é extremamente importante que a urdidura seja mantida esticado
durante o processo tecendo, é igualmente importante que as linhas de trama sejam
postas em como fim junto como possível. Em geral, o mais enfia por centímetro de
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pano, o mais durável e usando o tecido muito tempo seja.

 

Um " misturador " é usada para empurrar a trama linhas together. There năo é
nenhum jogo projete para um misturador para teares simples. normalmente é uma
ferramenta dentada que pode ser deslizada entre as linhas de urdidura e pode ser
batida contra + weft. deveria ter um pouco de peso atrás disto, mas ao mesmo
cronometre năo seja tăo pesado sobre pneu a măo do tecedor.

O tear de armaçăo e o inkle assomam ambos requerem misturador semelhantes.
Especificamente podem ser construídas misturador para os teares, ou eles pode
ser feita de objetos achados sobre a casa.

A. Improvised Misturador

1. que Forks: metal mesa garfos fazem

misturador satisfatórios, especialmente quando usou com uma urdidura média em
um razoavelmente pedaço estreito de tecer.

2. Metal Cabelo Pente: um metal dentado

cabelo pente pode ser usado para tecelagens que tem urdiduras bastante boas.

B. Constructed Misturador.

1. Nail e Wood Beater: dirigem um

remam completamente de unhas por um comprimento de madeira
aproximadamente 30cm muito tempo. que As cabeças das unhas devem projetam
evenly. Sand e liso madeira de the para fazer isto fácil no dăo.

2. Carved Misturador De madeira: de um pedaço de bem temperado, bom-
granulou Madeira de , esculpa um garfo dentado como ilustrou.

3. Iron: se ferro-trabalhar é terminado dentro sua área, tenha uma moda de ferreiro
um misturador como ilustrada.

O Raddle

Raddle " de The " é usado para guiar a urdidura uniformemente sobre a viga de
urdidura durante o deformar do tear pé-dado poder a.

Materiais de Precisaram:

2 pedaços de madeira aproximadamente 3 x 3 x 100cm Nails Chisel Hammer

Construçăo de :

1. Hammer prega 5cm separadamente, em uma fila plana em um de

os pedaços de madeira.

2. Chisel um encaixe nos outros pedaços aproximadamente 1/3 o Profundidade de
das cabeças de unha projetando.

3. Grooved pedaço deveria ajustar snuggly em cima das cabeças de unha.

Use:
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1. Place o pedaço com as unhas vertical debaixo da urdidura. 2. Put até mesmo
quantias de urdidura nos espaços entre o NAI1S DE .

3. Place pedaço entalhado em cima.

4. Tie compőe com fio ou tiras de pano.

 

O Transporte público

 

Um transporte público é usado freqüentemente para enfiar a trama por + warp.
fibras Duras, como cana, cana, palha e folhas, provavelmente podem seja
empurrada ŕ măo pelo abrigo e nenhum transporte público é needed. Coarse, mas
fibras flexíveis como goathair, juta, trapos velhos e plástico tira como bem como
podem ser postas algumas linhas melhores em lugar que usa um " Transporte
público " de Tapete. Tramas muito boas como linho, algodăo e seda pode ser posta
em lugar usar um " transporte público " de barco.

O Transporte público de Tapete

Materiais de Precisaram:

Flat pedaços de madeira 60cm longo ou menor se seu tear é menor (Vocę
requererá um provavelmente para cada trama de cor).

Knife

Sandpaper

Oil para madeira

Construçăo de :

1. Sand a madeira tăo liso quanto possível.

2. Cut um entalhe a cada fim da vara como mostrada.

3. No entalhe a um fim, faça um corte pequeno para segurar o fim da trama.

 

4. Oil madeira para prevenir dividindo.

5. Wrap trama ao redor de transporte público como mostrada.

O Transporte público de Barco

Materiais de Precisaram:

Um pedaço de luz, madeira facilmente esculpida aproximadamente 5 x 8 x 20cm

Carving faca

Pequeno, oco entuba 7cm longo como bambu ou tubulaçăo de plástico.

Pedaço de de arame 15cm muito tempo

Construçăo de :
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1. Shape a madeira de forma que os dois Fins de vęm um gracioso se afilam, como
o arco de um transportam.

 

2. Sand liso.

3. Carve fora um retangular furam no centro, 4x8cm.

4. Using o ponto de faca, broca, um buraco pequeno na frente apóiam abertura.

5. Dig um encaixe aproximadamente 5cm longo a atrás abertura.

Use:

1. Wind estame em para o tubo - ou bobina.

2. Slide o arame pelo tubo.

3. Place bobina em buraco em transporte público, pondo um fim do arame no
buraco e o outro no encaixe.

O Skeiner

 

Em quase todos tecelagem, há tempos quando estame tiver que ser medido. O "
skeiner " lhe ajudarăo a medir praias contínuas de estame e também faça meada
para impedir para a linha de enroscar.

Materiais de Precisaram:

 

UMA árvore filial 60cm longo que tem dois filiais menores que projetam do mesmo
lado que é pelo menos 40cm separadamente.



74 / 115



75 / 115



76 / 115

Construçăo de :

 

1. Trim fora qualquer outra filial e cortou o dois selecionado de forma que eles
projetam 5 a 10cm.

2. Remove latido e areia e óleo Madeira de .

Use:

1. Estame de é arejado sobre o skeiner, que dá laçada isto ao redor dos dois
projetando branches. Se necessário, o dedo polegar contém fundo Toops colocam.

 

2. para determinar o comprimento de estame:

UM. Measure a distância entre os dois que projeta se ramifica. B. Como vocę arejam
a conta de estame o número de vira vocę faz (T). C. Multiply o número de voltas pela
distância (D) entre as duas projeçőes.

T x D = comprimento de estame

3. Antes de remover um completou Meada de , amarre a topo e fundo como
mostrada.

A Chave de relógio de Meada

A " chave de relógio " de meada é usada para segurar e meada de volta de estame
como săo eles ou desenrolada em bolas por deformar, ou sobre transportes
públicos e bobinas. O meada é aberta e colocou em cima do topo, de forma que lá
está nenhum chance disto que enrosca, e entăo girou de forma que o tecedor
pode ficar sentada ao tear como o estame é desenrolada.
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Embora năo é uma ferramenta essencial, é um extremamente útil, e bem valor o
esforço de construçăo. do que economizará muitas horas meada desenroscando
de estame.

Materiais de Precisaram:

Dois (2) pedaços de madeira (UM) 1 x 4 x 30cm

Dois (2) pedaços de madeira (B) 1 x 4 x 50cm

Quatro (4) pedaços de madeira (C) 1 x 4 x 60cm

Um (1) comprimento de tubo 2-3cm em diâmetro, 120cm muito tempo

One (1) balde velho ou galăo podem com tampa removida

Cimento de , serra, martelo, broca, unhas,

Construçăo de :

1. Place tubo em centro de balde ou lata. Make seguro é perpendicular.

 

2. Pour cimentam ao redor de tubo até recipiente é full. Let jogo.

3. Take pedaços de madeira (UM). Drill um buraco no centro de um Pedaço de , o
diâmetro do tubo.

 

4. Overlap ambos os pedaços (UM) a direito pesca de forma que eles forme um X.
Nail junto.

 

1. pedaços de Objeto pegado de madeira (B) . Drill um buraco pelos pontos
central de ambos o pieces. O Buraco de deveria ser ligeiramente maior que o
Diâmetro de do tubo.

 

1. Sobrepőem ambos os pedaços (B) a ângulos de direito de forma que os
buracos se alinham e os pedaços formam um X. Nail junto.

 

1. pedaços de Unha (C) dos fins de cruz-pedaços (UM) para os fins das sanefas
(B) como mostrada.

2. Quando cimento é fixo, deslizamento, moldam em cima de Tubo de pipe.
deva

atravessam buraco de fundo e descansam no topo hole. O madeira armaçăo
deveria girar livremente.

Uso:

Abra o meada em uma forma circular e derrube em cima do frame. Untie os fios
unindo o meada e acha o fora de end. Pull no fim girar a chave de relógio.

A Maca
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Vocę pode somar a trama em um de dois modos. (1) cada comprimento de trama
pode ser uma única tira ligeiramente mais muito tempo que a largura do tear. Cada
comprimento é posto individualmente dentro e o fins agüentam livremente cada
lateral e depois se tornada uma franja no pedaço acabado. Esta técnica

é freqüentemente usado com mats.
(2) Ou vocę pode embrulhe uma
trama de mais tempo em um
transporte público e passagem isto
pelo shed. Quando alcança o outro
lado, o abrigo é mudado e o
transporte público é virado e pôs
pelo abrigo no direction. oposto Esta
técnica produz uma extremidade
acabado chamada o Selvedge,

que faz muito o pano mais forte.
However, há uma tendęncia para as
extremidades do pano puxar
ligeiramente como os progressos de
tecelagem.

 

Vocę pode fazer uma " maca,"
descrita abaixo, manter,

as extremidades comparam.

 

Um - Pano com selvedges non-paralelo. B - Pano com selvedges paralelo.
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Materiais de Precisaram:

Dois (2) pedaços diretos muito fortes de madeira do mesmo diâmetro. Together, o
comprimento combinado deles/delas deveria ser ligeiramente mais largo que a
tecelagem.

Pedaço de de fio ou couro.

Sandpaper, faca.

Construçăo de :

1. Sand ambos os pedaços de madeira.

2. Cut tręs dentes fundos em um fim de cada pedaço de madeira.

 

Use:

 

1. Depois que tecesse progressos desde o princípio aproximadamente 10cm,
engancham os dentes de cada vara no selvedge ou fim deformam só enfia debaixo
da última fila de trama.

2. Push para baixo em ambas varas até as extremidades săo paralelas.

3. Bind as varas junto onde eles sobrepőem, enquanto usando o amarram ou
couro.

 

4. Onde os dois fins se encontram, faça uma marca com um lápis ou um arranhăo
claro na madeira para facilitar resetting a maca quando deve ser promovido.

 

5. Depois de todo 5cm de tecelagem, movimento a maca até a extremidade nova da
tecelagem.
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NOTA: A maca semelhante pode ser feito de ferro por um trabalhador férreo.
Desígnio de é mostrado dentro a ilustraçăo.

 

A Tábua Deformando para um Tear
pé-dado poder a

Se é inconveniente por causa de clima, ou espaça para medir o deforme fora no
chăo (como descrita em página 99), o seguinte ferramenta pode ser used. pode ser
feito de madeira ou pode ser construído diretamente em a parede de uma casa.

Materiais de Precisaram:

Dois (2) pedaços de madeira 0.5 x 4 x 60cm (UM).

Dois (2) pedaços de madeira 0.5 x 4 x 100cm (B).

Dezoito (18) tarugos ou arredondou pedaços de madeira, 2cm em diâmetro antes
das 15cm muito tempo.

Nails ou parafusos ou quatro (4) parafusos e asa louco se a tábua deformando será
desmontada para STORAGE.

Drill, martele, lixa.

Construçăo de :

 

1. Unha de , parafuso ou pedaços de parafuso (UM) e (B) junto para fazer um
retângulo que mede aproximadamente 50 x 90cm no lado de dentro.

2. Drill buracos nas posiçőes mostradas na ilustraçăo.

3. Sand e alisa toda a madeira.

4. Place os tarugos nos buracos perfurados (*)

(*) Note: Se a tábua " deformando " é construída em uma parede, tudo aquilo é
necessário é pôr tarugos ou varas na parede dentro o Padrăo de mostrado.

Uso:

1. Determinam o comprimento que a urdidura será.
2. Medida um pedaço de estame ou amarra o comprimento de a urdidura.
3. Envoltura isto ao redor dos postes na tábua para determinar quantos postes

serăo used. Follow o padrăo de embrulhar mostrado no diagrama.
4. fim de urdidura de Gravata para primeiro poste A. Follow jogo de padrăo

através de fio. Quando vocę alcança contrário de poste por último e
repassam seus passos atrás para UM.

5. Continuam envoltura, enquanto contando cada length. Tie em empacota de
dez (10) ou vinte (20), prevenir perdendo contam.
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6. Quando terminado, amarre o fim da urdidura ao começo da urdidura.
7. Gravata um pedaço de fio contrastante onde a urdidura cruza entre UM e B

e R e Q.
8. Removem de tábua encadeando como descrita em páginas 99-100.

7 Texturas, Padrőes e Últimos retoques de

Planejando o Tecido

Antes de deformar o tear, é necessário decidir:

--Largura --Comprimento --Quantia de urdidura e trama precisou --Teça para ser
usada --Padrăo --Terminando precisaram ou desejaram

Comprimento determinando e Largura

Pano de Width: A largura dos limites de armaçăo de tear o máximo Largura de do
pano, mas o mesmo tear pode ser usado para fazer Narrower de cloth. é sábio para
usar um número desigual de urdidura enfia; em deste modo ambas as urdiduras de
extremidade está na mesma posiçăo Podem ser centrados e padrőes mais
facilmente.

Pano de Length: As gamas de comprimentos de urdidura para cada tear săo listou
em página 19. O pano năo pode ser o comprimento de máximo porque é
necessário deixar alguma urdidura no princípio e termina para franja ou
terminando off. However, tecendo vários, Artigos de na mesma urdidura săo
possíveis, se vocę faz artigos menos que o comprimento de máximo; por exemplo,
em uma urdidura de 3,000cm, vocę poderia tecer dez tapetes 270cm longo com
uns 10cm orlam a cada fim.

Quantia determinando de Urdidura e Trama

Năo é fácil de determinar a quantidade exata de linha precisada para tecendo um
artigo particular. UMA fórmula por fazer estimativas ásperas da urdidura e trama
precisadas era determinado em página 119. que A fórmula é resumida abaixo:

Number de linhas verticais por [cm.sup.2] largura de x comprimento de x =
urdidura precisou Number de linhas horizontais por [cm.sup.2] largura de x
comprimento de x = trama precisou

Há vários ajustes que podem ser usados para adquirir um mais preciso seja o
resultado desta fórmula.

Fringe Allowance: Make uma mesada para franja ŕs ambas termina de cada artigo
woven. Even se a extremidade será abainhada, deixam 10cm pelo menos por
amarrar fora a urdidura antes de abainhar. que franjas Muito elaboradas văo, claro
que, requerem para muito mais que 10cm de urdidura a cada fim.

Fibra de Allowance: Se usando mais de um tipo de fibra para a trama, ajuste a
quantia de linha precisou levar em consideram os diâmetros diferentes de trama
que é usado:

1. Determine o número de linhas horizontais por cm para cada fibra.

2. Determine o comprimento de pano que contém cada fibra.

3. Multiply o resultado de passo 1 pelo resultado de passo 2 para cada fibra.
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4. Multiply o resultado de passo 3 pela largura total do pano.

 

 

EXEMPLO DE : que O comprimento total deste pedaço de tecido é 30cm; a largura
é 9cm. que A urdidura é que uns 2 manipulam Lă de , a trama uns 2 manipulam lă
com tręs faixas cada um de goathair pesado 3cm wide. O número de linhas por
cm2 para a lă tem 3 anos e para THE GOATHAIR 2.

SOLUÇĂO DE :

 

1. Lă de enfia por cm = 3 Goathair enfia por cm = 2

2. Comprimento de de trama de lă = 30 - 9 = 21 Comprimento de de trama de
goathair = 3 x 3 = 9

3. Number de linhas de lă precisou = 3 x 21 = 63 Number de linhas de goathair
precisou = 2 x 9 = 18

4. Total comprimento de lă precisou = 63 x 9 = 577cm Total comprimento de
goathair precisou = 18 x 9 = 162cm

Registros mantendo

É difícil de se lembrar de todo o threadings diferente, estames, padrőes, etc. isso é
usado tecendo um pedaço de pano. Keep um registro (como ilustrada) desta
informaçăo sobre um cartăo ou em um notebook. Then será possível fazer o
mesmo pano novamente sem fazer o cálculos em cima de novamente cada tempo.
Se há um pedaço pequeno de + tecido partiu, prenda isso como bem ao registro.

SAMPLE REGISTRO DE TECELAGEM

Artigo de : Dates Tecido: Warp: digitam - #por cm - somam comprimento - Trama de
: digitam - #por cm - somam comprimento - Enfiando: Padrăo de : Acabamento de :
Sample:

Tipos de Texturas

Padrőes de textural interessantes podem ser criados variando os modos dentro +
qual a urdidura e trama engrena. Nesta seçăo vários serăo descritas texturas
diferentes. O quadro seguinte lista estes texturas e os teares para os quais eles săo
vestidos melhor.

Loom Texturas de

Frame Tear textura Clara Cesta textura textura de Rib

Inkle Tear textura Clara Cesta textura Rib textura

Foot-Powered Loom textura Clara Cesta textura Rib textura Sarja textura sarjas de
Herringbone textura de Double

Traçando Enfiando Padrőes
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Depois de chosing uma textura ou padrăo, a urdidura é enfiada pelo heddles na
própria ordem produzir isso weave. O diagrama mostra a ordem em qual a
urdidura

seja threaded. Esta ordem, ou
padrăo, é chamada o desenho da
textura ou padrăo.

 

O retângulo longo ou barra representa a vara de heddle. Cada quadrado
representa um olho de heddle ou buraco. UM preto honestamente meios que uma
linha de urdidura atravessa aquele buraco. O branco quadrados representam uma
linha pela que năo passa o heddle.

Em todos os desenhos dois quadrados a cada fim serăo ou pretos ou white. que
Isto é porque deveriam ser enfiadas duas urdiduras junto a cada fim fortalecer o
selvedge e fazer + pano que usa mais muito tempo.

O padrăo é indicado entre os quadrados de selvedge dobro. Alguns padrőes
requererăo um número plano de linhas de urdidura; outros requerem um número
estranho de urdiduras.

O Inkle e teares de Armaçăo tęm só uma vara de heddle - tăo só um desenho será
mostrado.

Por outro lado, o tear pé-dado poder a tem dois ou mais heddle rods. que Toda
linha tem que atravessar um, e só um, heddle. Drafts para este tear mostrará dois ou
mais

bars. A mais baixa barra na página
representa a vara mais íntimo ao
weaver. representam Os números o
pé pedala corrida partida para
corrigir (tenha certeza o pé que săo
amarrados pedais nisto ordem.

 

Textura clara

 

Em textura de planície as cruzes de trama em cima de e debaixo de urdidura
alternada linhas.
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Desenhos de Enfiar para Textura Clara

 

Textura de cesta

 

Em cesta textura dois ou mais
adjacente săo erguidas linhas de
urdidura junto e dois ou mais linhas
de trama săo em outro palavra,
inseriu junto 2 trama de warp/2 ou 4
trama de warp/2.
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Desenhos de Enfiar para Textura de Cesta

 

Textura de costela

 

Em textura de costela, números
diferentes de urdidura é erguida
alternadamente; para exemplo 3
warp/1 deformam ou 4 warp/2
urdidura.

Desenhos de Enfiar para Textura de Costela

 

Textura de sarja (só Pé-deu poder a
Tear)

Sarja só pode ser tecida em um quatro-heddle tear. Sarjas de săo muito robustas e
durável e esta textura é satisfatória para tecido lanoso pesado usado em calças,
jaquetas e ternos.

Desenho de Enfiar para Sarja Básica

 

Desenho de Enfiar para Sarja de Herringbone
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Variaçăo de Texturas de Sarja

 

Depois que uma sarja é enfiada, sarja
diferente tece pode ser criada por
apertando o pé pedala em uma
ordem diferente. por exemplo, se o
tear é enfiado na sarja de
herringbone acima, uma sarja de
diamante pode seja produzida
apertando o pé pedala na ordem
seguinte: Uma sarja básica que enfia
treadled em um poder de ordem
diferente produza o seguinte:

1/3 Sarja quebrada:

 

1 2 4 3 1 2 4 3, etc.
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Podem ser apertados dois pé pedais junto. Por exemplo: (1-2) (2-3) (3-4) (4-1)
produzirá uma 2/2 sarja.

 

Texturas de Padrăo de cor

Use urdiduras coloridas diferentes ou tramas no mesmo artigo para faça padrőes
atraentes. Porque é importante para saber isso que tipo de enfrentar--urdidura ou
trama--o pano acabado terá quando planejando um padrăo de cor, săo discutidos
revestimentos primeiro. Se isto passo é negligenciado é possível que urdidura ou
linhas de trama possam esconda algum do padrăo.



88 / 115

Revestimentos

Textura equilibrada: A urdidura e

espetáculo de trama igualmente: a
maioria dos teares produza este tipo
de textura quando a urdidura e a
trama săo o mesmo diâmetro e
uniformemente espaçou

 

Textura urdidura-enfrentada: Só a
urdidura mostra

no pano acabado: normalmente produzida quando a urdidura é mais grosso que a
trama, ou se a trama é mais amplamente espaçada que a urdidura. O Inkle
normalmente assomam produz um urdidura-enfrentou pano.

 

Trama-enfrentada: Só a trama mostra
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no pano acabado: é normalmente produzida quando a trama é mais grosso que a
urdidura e a urdidura é espaçada mais amplamente que a trama.

 

Texturas de Padrăo de cor
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Faixas: Enfie o tear para

textura clara mas alterna o cor da
urdidura ou trama. O revestimento
pode ser qualquer um deforme ou
trama-enfrentou. Se o urdidura varia
em cor, o resultado, seja faixas
verticais; se o trama varia em cor,
horizontal, faixas resultarăo.

 

Faixas quebradas: Em deforme ou
trama-enfrentou

pano, uma linha de um contrastar, cor colocou entre grupos de outra cor produz
um quebrado ou pontilhou linha.
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Cheque simples: Em deforme ou
trama-enfrentou

pano, alternando únicas linhas, de
duas produzem cores diferentes um
desígnio de cheque emplumado.

 

Estes tręs padrőes de faixa
apresentados acima podem ser
combinados

produza uma grande variedade de desígnios atraentes.

 

Plaids: Quando a cor de



92 / 115

a urdidura e a trama é variado, e o
revestimento é equilibrada um plaid
resultará. Enfiando como para textura
clara.

 

Verdadeiros Cheques: Cheques săo
mais mais
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satisfatório para textura equilibrada
pano: use o mesmo tipo de urdidura
e trama em dois que contrastam
colors. Thread como para textura
clara.

 

Textura de tapeçaria

Textura de tapeçaria é usada para criar desígnios ou quadros no pano como é
tecido. O tear é enfiado para textura clara. O pano deve ser trama-enfrentada
(urdidura magra, trama grossa).

Em tecelagem de planície, a trama é enfiada de um lado para outro pelo largura
inteira da urdidura. Em textura de tapeçaria, tramas de diferente săo tecidas cores
dentro de áreas selecionadas do desígnio planejado.

1. Planning o Desígnio:

Draw o desígnio em papel e pőe isto abaixo o deformam linhas. Usando um
molham material solúvel, puxam o desígnio diretamente na urdidura. Isto vai
ajudam guia o tecedor.

1. que Pőem na Trama:

UM. Transportes públicos de năo săo usados em tapeçaria Tecelagem de . Bastante,
comprimentos de coloriu trama é amarrada em " borboletas " (veja ilustraçăo) e

trabalhou na área precisada.

 

B. tapeçaria tecendo, todas as cores do padrăo săo pôs em fila através de fila. Em
outro palavra, se a fila tem parte de uma flor vermelha, uma folha verde e um fundo
amarelo, entăo vocę tem que pôr em trama vermelha, amarela e verde para isso
remam antes de vocę mudasse que o heddle posicionam (veja ilustraçăo.
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C. Dentro da fila as tramas coloridas
adjacentes podem ser engrenadas
em um de vários modos.

Rache Method: que Este método cria

uma racha entre as duas cores. Embora este método produz um linha de definiçăo
limpa entre áreas do desígnio, debilita entăo, o tecido e deve năo seja usada onde
debilitou força ou rachas no pano seja indesejável--como em sacos ou em mantas.
É um método útil para tapetes ou enfeitado bolsas onde as rachas năo estenda
mais que 8cm.
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Engrenando em cima de Urdidura
Comum:

Produz um tecido forte, contínuo; as
extremidades entre as cores
diferentes do desígnio é emplumado
ou serra-dentado em efeito e năo
como afiado como no método de
racha.

 

Tramas engrenando: Produz um

tecido forte, contínuo; o extremidades entre o desígnio săo afiado, mas um
desprezo elevou inchaço possa mostrar ao una.

 

Texturas amarradas
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Amarrada tece produza uma pilha ou shag-enfrentou pano. Enfie o tear para
textura clara. Nó comprimentos curtos de trama ao redor duas linhas de urdidura,
como mostrada. Os nós săo ilustrados abaixo. Depois de uma fila de nós,

săo tecidas várias filas de textura clara
para fortalecer o pano. Entăo săo
aparados os rabos dos nós para
produzir a pilha ou săo esquerdo
longo produzir um shag.

 

Texturas nodosas geralmente săo
usadas para tapetes pesados e
tapetes. Eles também pode ser usada
para Jaquetas e mantas. Quando

usado com o shag no lado de dentro, um efeito isolante resulta e os artigos de
vestuário săo extraordinariamente morno.

1. Variedades de Texturas Nodosas

UM. Veludo Pilha: O veludo

terminam de tapetes de tipo orientais é produzido usando um bem Lă de pelo
amarrar e amarrando aproximadamente 40-150 nós por centímetro quadrado.
Depois de que várias filas de nós săo amarrou e dois a tręs filas de textura clara
estăo em lugar, a pilha está cortada muito curto--sobre 0.5 a 1.0cm.

B. Shag Fim: Um fim felpudo

năo requer como muitos amarra por cm2 como faz o empilham. Uma gama boa é
de 4 a 5 por cm2. Lă, mohair, e misturas sintéticas macias produzem shags atraente.
Tails de nós deveria ser aproximadamente 5 a 8cm.
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C. Looped Shag: Um shag também
pode ser produziu pondo uma trama
pela urdidura e puxando entăo as
voltas fora da trama (como mostrado
esquerda). Esta fila é alternada

com várias filas de mesmo tightly
tecido textura clara. O tecido
firmemente textura clara é necessário
porque há nenhum amarram para
segurar as voltas de trama em lugar.

 

1. Cortando a Trama para Texturas
Nodosas

Para cortar comprimentos uniformes
de estame por amarrar, faça uma
medida de um pedaço de madeira ou
papelăo pesado. Embrulhe estame ao
redor assim nenhuma volta sobrepőe

outro e fatie fora com uma faca como mostrada.

 

1. Colocaçăo de Nós

UM. Knots pode ser alternado evitam
aberturas pequenas no atrás como
mostrada (esquerda).

 

B. Ao selvedge, assuma o estame
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e debaixo dos dois fora de urdidura
enfia. Năo faça um nó. Isto lhe dará
uma extremidade lisa.

 

Últimos retoques

Esta seçăo descreve técnicas por acabar com artigos tecidos. Depois que um artigo
é tecido, é necessário afiançar a trama ŕs ambas fins para impedir isto de desvendar.
Vários métodos de amarrar fora o urdidura é apresentada aqui. Vocę também
achará direçőes por unir dois pedaços tecidos de pano como também sugestőes
para manivelas de bolsa.

Overhand Knotted Franja

1. Corte a urdidura a ambos os fins; deixe aproximadamente 15cm.
2. Separam a urdidura em grupos cada tendo o mesmo numeram de linhas em

cada. Grupos năo deveriam ser mais largos que 1cm.
3. Objeto pegado um grupo e dá uma volta como mostrada abaixo.
4. Se livram fins por volta.
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5. nó de Empurrăo tăo íntimo quanto possível ao fim do pano como vocę
apertam isto.

6. Repetiçăo para cada grupo até toda a urdidura é amarrada.
7. Tęm certeza todos os nós săo feitos na mesma direçăo.

Abainhando simples

 

1. Corte a urdidura a ambos os fins,
deixando aproximadamente 8cm em
comprimento.

2. Separam a urdidura em grupos que
tęm o mesmo número de linhas em
cada.

3. Gravata cada grupo com um nó de
overhand.

4. Dobra em cima da extremidade para
a parte de trás.

5. Dobra debaixo da urdidura amarrada.
6. Bainha com um ponto nublado.

Variaçőes em Overhand Knotted Franja

As ilustraçőes seguintes mostram para algumas das muitos possibilidades

mais muito tempo a urdidura deve ser
partida.

 

1. Corte um pedaço de trama seis vezes
o Largura de do pano.

2. Mark o centro deste comprimento e
arejam cada fim em uma borboleta.

3. ponto central de Lugar de estame ao redor do primeiro 4 linhas de urdidura
a extremidade certa.

 

1. Dominam fim em cima da urdidura o próximo grupo de quatro.
2. Trazem fim debaixo de urdidura, para cima e em cima de as mesmas 4 linhas

de urdidura.
3. passos de Repetiçăo 4 e 5 até a esquerda Extremidade de é alcançada. Volta

e retorno para corrigir fim continuando entrelaçando o deformam.

Gravata filipina

1. urdidura Separada em grupos de oito.
2. Começam a extremidade esquerda.
3. Objeto pegado o quinto e sextos fins do primeiro grupo e embrulha ao

redor do primeiro para quarta fabricaçăo de fins um meio-arranco como
ilustrou (direito).

4. Objeto pegado o sétimo e oitavos fins e envoltura em cima de e atrás o terço
para sextos fins.
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5. Repetiçăo para cada grupo de oito deformam.

 

Quadrado Amarrou Franjas (Macrame)

 

1. Seguro o trama usando que entrelaça ou o Gravata filipina.
2. Separam a urdidura em grupos de quatro, ou múltiplos de quatro.
3. que As ilustraçőes seguintes mostram como fazer um nó quadrado.
4. Depois da primeira fila de nós, dividem a urdidura de cada nó em meio e faz

um nó que usa o meio de dois adjacente amarra.
5. nós de Quadrado podem ser usados dentro Padrőes de semelhante a estes

mostrado para o nó de overhand.
6. Mais padrőes e técnicas para macrame podem ser achadas dentro algumas

das fontes listaram ao término deste manual.

Dedo Tecido Extremidades

 

Esta técnica, embora demorado,
produz um forte, extremidade durável
muito satisfatório para bolsas onde a
extremidade de urdidura formas a
abertura da bolsa.

1. Licença aproximadamente 8cm de urdidura em cada fim.
2. tecido de Posiçăo em superfície de apartamento e separa o primeiro 5 ou 7

linhas de urdidura.
3. Objeto pegado a primeira linha e tece isto dentro e fora do próximas quatro

linhas.

 

1. Baixam fim para o tecido.
2. Pico para cima próxima linha de urdidura, de forma que vocę continuam ter

um número estranho de linhas.

 

1. Textura segunda linha pelo próximo four. Pull abaixo para tecido.
2. passos de Repetiçăo 3 a 6 que apanham uma linha nova cada tempo a

pessoa é tecida e puxou abaixo.
3. Com esta técnica a urdidura se deita contra o tecido. pode ser trançado e

pode ser alinhavado até produto um extremidade atraente.

 

Franja somando

Ŕs vezes vocę pode querer pôr uma franja no selvedges, ou vocę pode desejar fazer
uma franja de estame diferente do linhas de urdidura.
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1. Somar Franja para Deformar Fins.

UM. Hem extremidade como descrita debaixo de abainhar (página 146) B. Cut
estame para franja duas vezes contanto que desejasse. C. Using uma agulha, insira
cada pedaço de estame em afiam atrás de frente para, e entăo por frente
novamente como mostrada (debaixo de).

D. Fold fins em cima de e traverse
volta. E. Repeat para cada pedaço de
franja desejado.

 

1. Acrescentar a Selvedge.

UM. Skip passo 1 sobre, e continua
como descrita dentro pisa 2-5.

Manivelas

Podem ser feitas manivelas para
bolsas de todos os tipos em muitas
formas. UM manivela deveria
satisfazer para as exigęncias
seguintes.

Support o peso do que será levada na bolsa.

seja prendido bem.

Match o estame e cores usaram na bolsa.

A Corda de 1. Monge

Este é o modo mais fácil e mais rápido para fazer uma manivela. Use uma fibra forte
mas flexível que estava pesada usam - como 4 manipulam lă de tapete, linho pesado
ou algodăo.

UM. Determine quantas praias das que vocę precisa, levando, dois ou mais
pedaços de estame e os torcendo junto firmemente ver como grosso uma manivela
isto faz.

B. Cut o número desejado de praias tręs vezes o terminou comprimento.

C. Put um nó de overhand em um fim e coloca em um gancho em uma parede ou
aposta no chăo. <veja; quadro>

 

D. Twist tăo firmemente quanto possível para o comprimento inteiro.
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E. Take o fim vocę está segurando e dobra isto atrás para + fim em gancho.

F. Remove fim curvo e deixou os dois pedaços torcerem junto. <veja; quadro>

 

G. Whip ponto os fins (veja abaixo).

 

1. Tranças

UM. Select várias praias para fazer a
manivela que as espessuras
desejaram.

B. Cut em comprimentos duas vezes
contanto que desejou manivela.

C. Separate em 3 grupos para um
tręs-praia trançam, ou em 4 grupos
para uma trança de quatro-praia.

D. Braid como ilustrada. (é útil

isto para um gancho, enquanto vocę está trançando isto.)

 

J. Attaching as Manivelas
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Attach as manivelas com firmeza para o corpo do ensacam. que O método seguinte
oferece para o mais mais Força de , mais a opçăo de somar depressa um manivela
nova se as fraturas originais ou é usada.

1. Manivela Destacável.

UM. Depois que bolsa fosse cosida junto e todas as extremidades terminaram,
levam um pedaço de corda e com um suplemento de agulha pesado isto no canto
certo da bolsa opening. Go por frente e atrás de bolsa, várias vezes que fazem um
solto tocam.

B. Tie em anel.

 

C. Select um estame robusto que
emparelha a bolsa e gravata
terminam ao redor de corda.
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D. Draw fim de estame por anel de corda e entăo atrás por sua própria fabricaçăo
de volta um meio-arranco.

E. Repeat, fazendo meio-arrancos completamente ao redor do encordoam até que
está completamente coberto. <veja; quadro>

 

F. Repeat passos 1 a 5 no canto
esquerdo.

G. Tie manivela para voltas.

1. Manivelas Permanentes

que Outros métodos envolvem que cose a manivela para o ensacam. Use muito
pesado enfiam e um olho grande Agulha de . UM 3 " sapateiro needle é útil em
pesado tecido fabrics. Os estilos

de anexo de manivela apresentou aqui estăo em ordem de força.

 

Joining Dois Pedaços de Tecido Tecido
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a Maioria dos teares faz pano de só largura limitada; entăo, isto ŕs vezes é
necessário unir pedaços tecidos para artigos maiores como tapetes, colchas,
folhas, ou Toalhas de mesa de .

Ao unir dois ou mais pedaços, teça cada seçăo de forma que + padrăo e partida de
textura no ser de extremidades Uso de Joined.

linha forte ou estame em uma cor que partidas ou contrasta com o tecido,
enquanto dependendo do efeito desejaram.

Ponto de bola

1. Alvo o selvedges dos pedaços ser unida assim que as partidas de padrăo.
2. Alinhavam ligeiramente com pontos grandes para manter

os pedaços em lugar.
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1. Firmam linha em selvedge certo a topo.
2. Trazem agulha diagonalmente por partiu corrigem.

 

1. Voltam debaixo de selvedge esquerdo e agulha de empurrăo de defrontar 2-
3 linhas abaixam que começando ponto.

 

1. passos de Repetiçăo 4 e 5 andamento de direito para esquerda.
2. Cambaleiam os pontos assim nenhum ponto é oposto no outro selvedge.

 

1. Continuam passos 4 a 6 até que fundo é alcançou. Tie fora Unir linha.

8 Onde Achar Mais Informaçăo de

Livros

Bress, Helene. Inkle Weaving. Nova Iorque: Os Filhos de Charles Scribner, 1975.
informaçăo Completa por criar todos os tipos de padrőes que usam o tear de Inkle.
Contains planos para um chăo Inkle modelo assomam que tece tiras mais longas
que o assomam neste manual. Uma ferramenta inestimável para qualquer um
interessada dentro todos o Possibilidades de do tear de Inkle.

Channing, Marion L. A Magia de Spinning. Bedford Novo, Massa. : Reynolds-
DeWalt, 4Ş ediçăo 1971.

Direçőes de por girar com uma ęnfase em lă e sua preparaçăo. Informaçăo de

em usar o inglęs tradicional e roças de fiar americanos.

Escrivaninha, Elsie G. Seu Handspinning. Tarzana, California: Select Livros, 4ş,
Ediçăo de , 1971.

livro mais inclusivo em spinning. Covers uma variedade larga de rodas e + uso
deles/delas. Describes vários métodos de girar, com uma seçăo excelente, em girar
fibras de coelho, camelo, cabra angorá, seda, algodăo, juta, linho, Sisal de e linho.

Duncan, Giro de Molly., Tintura e Textura Seu Próprio Wool. York: Novo Cia. de
Publicaçăo Esterlina, Inc., 1973.

descriçăo Muito boa de preparar lă para spinning. There também é uma discussăo
de roças de fiar e handspinning. Weaving seçăo dá planos para um Inkle de
assomam de desígnio incomum feito de plywood, e conta como tecer em um mesa
comercial pequena loom. Warping seçăo é bem-ilustrada e é pintada algumas
ferramentas úteis por arejar e medir a urdidura.

Garrat, Cay. Warping - Tudo Por Yourself, Santa Rosa, California: Thresh
Publicaçőes, 1974.

Describes como deformar uns dois - ou quatro-arreia tear com só uma pessoa.
Uses tecnologia mais elaborada que apresentou neste manual, mas é claramente
ilustrou e escrito e pode provar útil a esses tentando deformar um tear grande por
eles.

Gilly, Myriam. Livre-Weaving. Nova Iorque: Os Filhos de Charles Scribner, 1976.
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Describes história de desígnio de tear e construçăo e dá direçőes para que
técnicas de usaram em parede-enforcamentos de estilo contemporâneos.

Gonsalves, Alyson Smith ed. Weaving Técnicas e Projects. Menlo Parque,
Califórnia,: Pista Livros, 1975.

discussăo Boa de tecer problemas e técnicas, com planos para um mesmo tear
simples. There é uma seçăo grande de padrőes e projetos utilizável com que os
teares apresentaram neste manual.

Harvey, Virgínia I. Macrame: A Arte de Knotting. Nova Iorque Criativo: Van Nostrand
Reinhold, 1967.

informaçăo Completa sobre macrame, com muitas sugestőes para franjas.

Espere, Elizabeth, Estine Ostlund e Lisa Melen. Tecelagem Grátis em Armaçăo e
Tear. Nova Iorque: + Van Nostrand Reinhold,

Mainly transaçőes com textura de tapeçaria techniques. Muitas ilustraçőes de cor.

Ingers, Gertrud. Weaving. Nova Iorque flamengo: Van Nostrand Reinhold, 1967.

Guide para técnicas e padrőes para tapeçarias pictóricas.

INNES, R. A. Looms. Halifax Non-europeu, England: Halifax Museu, 1959.

Catalog de africano e teares Orientais deveria interessar esses procurando outro
nomeia de teares que săo básico em desígnio e simples construir. Not tudo Săo
ilustrados teares de ; porém, muitos detalhes como talhas, heddles, canas, e
misturador săo pictured. O Mende Tripé Tear de Sierra Leone e o Egba Tear Estreito
da Nigéria é versőes interessantes dos pé-deram poder a Tear de apresentou aqui.

Kluger, Marion. A Alegria de Spinning. Nova Iorque: O Simon e Schuster, 1971.

Ęnfase de está em preparar e girar wool. Includes direçőes por girar com um fuso
de gota e um pedal que gira wheel. seçăo Breve em outro Fibras de - linho, afague,
cabelo de cachorro, quivit.

Marlin, Shirley. Fora o Loom: Creating com Fibra. York: viquingue Press Nova, 1973.

Direçőes de por usar o Inkle Loom; planos para um tear de armaçăo simples e
técnicas que usa macrame.

Mosely, Spencer, Pauline Johnson e Koenig Castanho. Crafts Desígnio. BELMONT,
Califórnia: Wadsworth Publishing Cia., Inc. 1962, 1967.

Capítulo de 4 ofertas direçőes claras, bem-ilustradas por construir muito simples
assoma. seçăo Boa em texturas e padrőes para o Inkle loom. Weaves para dois - e
quatro-couraça pé-deu poder a săo bem-esquematizados teares. Knotted texturas e
texturas de tapeçaria também săo Seçőes de discussed. em tecidos enfeitados e
Leatherworking de também podem ser de uso a weavers. Well-illustrated.

Murray, Rosemary. Weaving. Moderno Prático York: Novo Van Nostrand Reinhold,
1975.

Well-illustrated coleçăo de padrőes e texturas para todos os tipos de teares.

Parker, Xenia Ley. Handweaving. Criativo York: Dial Imprensa Nova, 1976.
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Técnicas de e padrőes satisfatório para a Armaçăo, Inkle e Pé-deu poder a Teares.

Pendleton, Mary. Navajo e Hopi Weaving Techniques. York: Macmillan Novo, 1974.

Describes para o que Navajo e tapete de Hopi que tecem techniques. atençăo
Especial pagaram Técnicas de de pôr na trama criando padrőes de tapeçaria.
Padrőes de

apresentou para o tear de cinto também pode ser usada no Tear de Inkle.

Plath, Iona. A Arte de Handweaving. Nova Iorque: Os Filhos de Charles Scribner,
1972.

Padrőes de e texturas pretenderam para uso em um ice tear de couraça. Alguns săo
satisfatórios para uso em uma quatro-couraça, tear pé-dado poder a.

Redwood. Backstrap Weaving de Sequóia canadense de Ecuador. Do norte, 1974.

UMA ediçăo limitada de um livro dar muito bonito completa e fácil seguir Direçăo
de por construir e tecer em um backstrap loom. (Disponível de O Unicórnio de )

Regensteiner, Else. A Arte de Weaving. York: Novo Van Nostrand Reinhold, 1970.

Covers todos os aspectos de weaving. discussăo Breve de animal, legume e fibras
minerais e o uso deles/delas em weaving. a Maioria dos teares discutida é
comercialmente fez, embora há bastante complicado planeja fazer um backstrap
assomar dentro + Apęndice. Deals extensivamente com tipos de texturas e padrőes
com um bem Seçăo de em tapeçarias e tapetes.

Reed, Tear de Tim. Book. Nova Iorque: Os Filhos de Charles Scribner, 1973.

Direçőes de por construir um tear pé-dado poder a ligeiramente mais complexo em
desígnio que o a pessoa apresentou neste manual.

Reichard, Gladys A. Weaving um Navajo Blanket. York: Dover Novo, 1974.

Direçőes de por construir um tear de Navajo com padrőes e técnicas para que tece
tapetes de Navajo e mantas.

Rubenstone, Jessica. Weaving para Beginners. Nova Iorque; J. B. Lippincott, Inc.,
1975.

Describes construçăo de um tear muito simples - um tipo de backstrap de heddle
rígido assomam, enquanto usando depressores de língua.

Schery, Robert W. Plants para Man. Englewood, Prentice-corredor de Jersey: Novo,
Inc., 1972.

Capítulo 7 discute uma variedade larga de fibras vegetais e o potencial deles/delas
para uso em weaving. fonte Boa de informaçăo para esses que procura novo
Fontes de de fibra de plantas domésticas e selvagens ao longo do mundo.

Scabey, Tapetes de Joan. e Parede Hangings. Nova Iorque: Dial Imprensa, 1974.

seçăo Excelente na significaçăo histórica de tapeçaria que tece ao longo de +
mundo. Muitas ilustraçőes. Contains técnicas e padrőes para Tapetes de baseado
em desígnios tradicionais.
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Svinicki, Eunice. Step-by-step que Gira e Dyeing. Racine, Wisconsin: Western,
Publishing Cia. (Imprensa Dourada), 1974.

ilustrou métodos de usar girar Muito claramente vários tipos de gota Fusos de .
Includes seçăo em fibras de dyeing e uma seçăo muito breve em técnicas de
tecelagem simples.

Swanson, Karen. Heddle Weaving. Rígido York: Novo Watson-Guptill, 1975.

Describes construçăo de um tear de heddle rígido do tipo de backstrap
(semelhante para Rubenstone) mas em um scale. maior apresentaram Os padrőes e
técnicas, porém, é satisfatório a qualquer tear e pode interessar esses construindo
quaisquer dos teares neste manual.

Tachas, Harold e Faixa de Sylvia. Weaving. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold,
1974.

Técnicas de e padrőes por tecer tiras de pano como esses produziram pelo tear de
inkle.

Tidball, Harriet. O Livro do Tecedor. Navio carvoeiro de York: Novo, 1977 (macio-
salto).

Instruçőes de por tecer em uma couraça múltipla loom. Algumas técnicas podem
ser útil no Tear Pé-dado poder a apresentado neste manual.

Represa, Shelagh. Spinning e Tecendo em Palestine. London: Museu britânico,
1970.

Teares de descritos aqui săo semelhantes ao Tear de Armaçăo neste manual. Esses
interessou construir isto pode achar as fotografias dos teares dentro usam mesmo
helpful. UM Tear de Cova Pé-dado poder a também é illustrated. (Disponível de O
Unicórnio)

Oeste, Virgínia últimos retoques de M. para o Handweaver. Newton, Massa. o :
Charles BRANFORD, 1968.

Direçőes por fazer franjas e manivelas e por Unir tecidos tecidos junto.

Wigginton, Eliot, ed. Foxfire 2, Cidade de Jardim, Nova Iorque,: Doubleday, 1970.

" De Criar Ovelha a Tecer Pano " descreve a preparaçăo de lă para girando, o
girando da lă em uma roda de lă, e dá plano para que constrói uma chave de
relógio de meada (vertical), uma prateleira de carretel, um transporte público de
barco semelhante em projetam ao um neste manual, e um board. Photographs
deformando e Desenhos de săo de um tear pé-dado poder a ligeiramente mais
complexo em desígnio que + um neste manual. Brief direçőes por deformar e tecer
podem interessam os construtores do tear pé-dado poder a.

Wilson, Jean. Tecer é Fun. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1971.

seçăo Excelente em fibras, fontes especialmente animais, e a preparaçăo
deles/delas. Geared para crianças pedagógicas para tecer com looms. Interesting
Simples Seçăo de em basketry.

Wilson, Jean. A Pilha Weaves. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1974.
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Detailed descriçőes por fazer e usar vinte e seis texturas de pilha diferentes. Muito
útil para qualquer um considerando tapetes de pilha de fabricaçăo.

Pior, Pé de Edward. Tear de Pedal Weaving. Mayne Ilha, Colômbia britânica,
Canadá,: Aguaceiro Imprensa, 1976.

Coleçăo de de texturas tradicionais e padrőes, muitos satisfatório para uso com +
Tear Pé-dado poder a neste manual.

Zielinski, Enciclopédia de Stanislaw. de Handweaving. York: Funck Novo e
Wagnalls, 1959. (Macio-salto)

Definiçőes de e ilustraçőes das muitos condiçőes confundindo usaram
descrevendo Tecelagem de .

Znamierowski, Nell. Step-by-step Weaving. York: Novo Imprensa Dourada, 1967.

livro Muito completo que inclui plano para um tear de armaçăo (diferente em
desígnio do um neste manual), direçőes por deformar, planejando um tecido,
dyeing estames e direçőes para muitos tipos de weaves. Contains sugeridos projeta
para o tear de armaçăo e para uma quatro-couraça, tear pé-dado poder a.

Book os Distribuidores

A maioria dos livros listou, mais um grande muitos mais, pode ser obtida do
seguinte Distribuidores de Livro de arte.

Gręmio de terra, Inc. 15 Rua de Tudor, Cambridge, Massachusetts. (Catálogo $2.00)

O Mannings R. D. 2, Berlim oriental, Pennsylvania 17316 (Catálogo $.50)

O Unicorn Box 645, Rockville, Maryland 20851 (Catálogo $.50)

Periódicos de

Os periódicos seguintes contęm freqüentemente artigos de interesse a tecedores.

As Notícias de măe terra, P.O. Box 70, Hendersonville, Carolina do Norte 28739 (Um
ano $12.00)

Back que assuntos podem ser debaixo do que săo listados Artigos de ordered. de
interesse.

Lindeman, Joan. " UMA măe terra de Tear " Muito Primitiva News. Năo. 22, 1973 de
julho, pág. 49-51.

Describes a construçăo de um tear muito simples, construída no chăo, satisfatório
particularmente por tecer tapetes de fibras pesadas.

Lichtenstein, Bernie. " que Nós Construímos para UM roça de fiar para $2.50 "
Notícias de măe terra. Năo. 39, 1976 de maio, pág. 106.

Describes construçăo de um roça de fiar (tipo de roda de lă) usando um andam de
bicicleta wheel. desígnio Muito áspero, mas pode adquirir uma pessoa criativa que
pensa em outras possibilidades.

Transporte público, Fuso e Dyepot. Published pelo Gręmio de Handweavers de
América, Sociedade inclui subscription. 998 Avenida de Farmington, Hartford
Ocidental, Connecticut, 06107. ($12.50 no EUA, $12.50 fora de)

Ă
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CONVERSĂO DE COMPRIMENTO

O quadro em Figura 3 é útil

para conversăo rápida de metros e centímetros para pés e polegadas, ou vício
versa. Para resultados mais precisos e para distâncias maior que 3 metros, ou use
as mesas em Figura 2 ou

as equaçőes.

 

O quadro em Figura 3 tem divisőes métricas de um centímetro para tręs metros, e
unidades inglesas em polegadas e pés para dez feet. é preciso para
aproximadamente mais ou menos um centímetro.
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Exemplo:

que Um exemplo explicará como usar + tables. Suppose que vocę deseja achar
quantas polegadas săo iguais a 66cm. Em os " Centímetros em Polegadas " olhar de
mesa abaixo a coluna de leftmost para 60cm e entăo corrija ŕ coluna encabeçou
6cm. Isto dá o resultado, 25.984 polegadas.

FIGURE 1

Equaçőes:

1 polegada = 2.54cm 1 pé = 30.48cm = 0.3048M 1 jarda = 91.44cm = 0.9144M 1
milha = 1.607km = 5280 pés 1cm = 0.3937 polegadas 1m = 39.37 polegadas =
3.28 pés 1km = 0.62137 milhas = 1000 metros
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