
Tanuljunk szőni
asztali szövőszéken



Üdvözlünk a szövés csodálatos 
világában…
Üdvözlünk a szövés csodálatos világában.
Most egy izgalmas felfedezőút kezdődik, és biztosak vagyunk 
benne, hogy sok örömet fog okozni mind a színek és textúrák 
sokasága, mind az a kreativitás és sikerélmény, amit a szövés 
nyújt.

Többféle asztali szövőszéket is készítünk. A 4 és 8 nyüstös 
szövőszékek 40, 60 és 80cm szélesek, a 16 nyüstös pedig 
60cm széles

Ez a füzet bemutatja egyszerű felvetési módszerünket 
és útmutatást ad az első munkához. Ehhez egy 40cm-es 
szövőszéket használtunk, de az útmutató bármelyik asztali 
szövőszékünkhöz használható.

Kellemes szövést.

Elizabeth és Richard Ashford

4 nyüstös, 60cm-es, 
opcionális lábazattal és 
lábító készlettel

16 nyüstös, 60cm-es, 
opcionális lábazattal

8 nyüstös 40cm-es



Mielőtt hozzákezdenénk az első munkához, lássuk a használt 
kifejezések jegyzékét, amikre szükségünk lesz.

Keresztpálcák Két pálca, melyek a felvetés szálainak 
sorrendjét őrzik a szövőszék felvetésekor.

Bordafok Egy felvetőszál két bordafok közé van 
fűzve a bordában.

DPI Bordasűrűség angolszász mértékegysége: 
bordafok/2,5cm (dents per inch).

Kotta Útmutató a nyüstbefűzés és a lábítás 
sorrendjéhez.

Kötésrajz A szövet ábrája, amit a kotta eredményez.

Behúzás  A szövet keskenyedése a bordába fűzött 
szélességhez képest szövés közben.

Szál A felvetés egyetlen szála.

EPI  Felvetés sűrűségének angolszász 
mértékegysége: szál/2,5cm (ends per 
inch)

Nyüstszál A nyüstkeretben egy nyüstszálba egyetlen 
felvetőszálat fűzünk be.

Technikai  A felvetés leszőhetetlen része a szövés 
előtt és mögött. 

Vetüléksor Egyetlen keresztirányban haladó fonal a 
szövésben.

Vezér Szálrendező, ami a felvetés egyenletes 
elrendezését szolgálja adott sűrűségben a 
lánchengerre való feltekerés előtt.

Csoportkereszt Fél inch-es csoportokba gyűjti a 
felvetés szálait a felvetés kereten való 
elkészítésekor.

Borda Egyenletes sűrűségű acél lapocskák 
keretben. A láncfonalakat a borda tartja 
kívánt szélességben, vele ütjük helyére a 
vetüléket.

Sűrűség Az adott egységre jutó láncfonalak 
száma (pl. szál/10cm, vagy szál/inch). 
Kiegyenlített vászonkötésben a lánc- és 
vetülékszálak száma megyegyezik. A 
sűrűség megállapításához a lánc- és a 
vetülékfonalat együtt szorosan vonalzó 
köré tekerjük, és megszámoljuk, hányszor 
férnek el adott szakaszon (10cm-en, vagy 
2,5cm-en).

Nyüstkeret A nyüstszálakat tartó keret. Számozását a 
szövőhöz legközelebb esővel kezdjük.

Szádnyílás  A felvetés szálai között nyíló nyílás, amin 
a vetélő áthalad.

Vetélő A vetülékfonalat hordozó eszköz

Befűzés  A felvetőszálak nyüstbe- és bordába való 
befűzése.

Szálkereszt A felvetés kereten való készítésekor a 
szálakat egyenként keresztbe rendezzük, 
ez tartja meg a szálsorrendet a befűzéshez.

Láncfonalak A hosszanti szálak, amik a hengerek 
között feszülnek a szövőszéken. 

Felvető keret Fa keret peckekkel, a felvetés 
előkészítésére szolgál.

Felvetés  A szövőszék felöltöztetése az előkészített 
felvetőfonalakkal.

Vetülék A láncfonalak között kanyargó fonal, ami a 
szövetet felépíti.

Felvető/lánc

Vetülék

Szójegyzék

hulladék



szálfűző

borda
szövethenger

vetélők

texsol nyüstszálak

első hasajó

nyüstök hátsó hasajó
felülcsapós borda

bordacsapó gumi

kallantyúk

texsolv zsineg

bordarögzítő

fogaskerék

hátsó rögzítő pálca

keresztpálcák

első 
rögzítő 
pálca

A SZÖVŐSZÉK

lánchenger

hátsó rögzítő 
pálca

biztosító pecekkarton 
szeparátorpálcák



A kotta olvasása a konyharuhákhoz 
 
A kotta négy részből áll:
1. Befűzés rendje
2. Nyüstök
3. Nyüstkiemelés (lábítás)
4. Kötésrajz

1. Befűzés rendje
Megmutatja, milyen sorrendben fűzzük be a felvetés szálait 
a nyüstszemekbe. Jobbról balra olvassuk. Ennél a munkánál 
az első felvetőszálat az egyes nyüstbe fogjuk befűzni. Két 
mintaegység ismétlése látható. A fenti zárójel megmutatja, 
hányszor kell az egyes részeket ismételni.

2. Nyüstök
Megmutatja a nyüstök sorrendjét befűzéskor és kiemeléskor 
(lábításkor).

3. Nyüstkiemelés (lábítás)
Itt látható a kiemelt nyüstök rendje minden egyes bevetéskor. 
Ennek a munkának az első sorában az egyes, hármas, ötös és 
hetes nyüstök lesznek kiemelve úgy, hogy az első, harmadik, 
ötödik és hetedik kézi kallantyút lenyomjuk.

4. Kötésrajz
A szövött anyag rajza, amit a befűzés és a lábítás eredményez.
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Heddle Counts by Shaft Number:

Shaft 1 2 3 4 5 6 7 8
Count 3 5 5 6 6 6 6 3

1.Befűzés rendje

2. Nyüstök

3. Nyüstkiemelés (lábítás)4. Kötésrajz

8
7
6
5
4 
3 
2

1 2 3 4 5 6 7 8

x 11

Vászonkötés

Minta szövés



AZ ELSŐ MUNKÁD –
4 KONYHARUHA 

Amire szükséged lesz:
Felvető keret
Szövőszék – 8 nyüstös 
Borda – 40/10 (40 szál / 10cm)
Mérőszalag
Rögzítő pálcák 
Keresztpálcák
Felvetést segítő készlet
Threading hook
Szálfűző
Zsineg
Maradék fonal
Vetélő
Olló
Felvető- és vetülékfonal – Ashford 5/2 pamut (100% pamut, 
848m/200g), Bleached White 300g, Twilight Grey 60g és 
Black 110g.

Így készül:
Sűrűség – 80/10, (8 szál/cm)
Felvetőszálak száma: 320
Felvetés hossza: 3,5m
Bordába fűzött szélesség: 40cm
Végleges méret (szegés és mosás után): 37 x 61cm

Kötésmód:
Sávoly

A felvetés elkészítése

Színsorrend
Felvetőkeretre vessük fel a felvetőszálakat az alábbi sorrendben:
Emlékeztetőül: az út a kezdőpecektől a végpecekig, majd vissza az 
elejére: kettő felvetőszálat ad.

1. 20 szál fekete
2. 20 szál szürke
3. 100 szál fehér
4. 40 szál szürke
5. 100 szál fehér
6. 20 szál szürke
7.  20 szál fekete

A B

Y

X

CD

Kezdőpecek

Végpecek

Szálkereszt

Csoportkereszt*

* A csoportkereszt 10 szálas csoportokból áll.



Keresztek
A gondtalan felvetés érdekében két keresztet készítünk. 

Az első kereszt A és B pecek között lesz, ez a szálkereszt őrzi a 
szálak sorrendjét a befűzéshez.
Minden szál másik irányba fut a keresztben, egyenként.

A második kereszt C és D pecek között a csoportkereszt. Az Ashford 
szálrendezőn (vezér) fél inch távolságra vannak a tüskék, és most 
a sűrűségünk 20dpi, ezért 10 szálanként készítjük a csoportokat 
ebben a keresztben.

A FELVETÉS ELKÉSZÍTÉSE
Mérjünk ki egy olyan hosszú 
szálat, mint a leendő felvetés 
hossza. Egyik végét kössük 
a kezdőpecekhez, kerüljük 
meg vele felülről az A, alulról 
a B, majd felülről az X pecket. 
Haladjunk oda-vissza az oldalsó 
peckek között, kialakítva a 
felvetés hosszát. Végül kerüljük 
meg az Y-t, alulról a C, felülről 
a D pecket, majd kössük a 
végét a végpecekhez. Ez lesz a 
szálvezetőnk, amit követhetünk 
a felvetéskor.
Ne feledjük: minden szálnak 
meg kell kerülnie az X és Y 
peckeket, és annyi oldalsó 
pecket, hogy elérjük a kívánt 
hosszúságot.
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A B D C

D C

03

04 05

Helyezzük el a fonalat a lábunknál és kezdjük el felvetni, követve 
a színsorrendet. Ne felejtsük el, hogy a szál felülről kerüli az A, és 
alulról a B pecket (majd amikor visszatér, felülről a B-t és alulról az 
A-t.) Így készítjük el a keresztet. Haladjunk tovább az X körül, az 
oldalsó peckek körül lefelé, majd az Y-t megkerülve.

Vezessük a szálat a C alatt, majd a D fölött, majd kerüljük meg a 
végpecket. Mivel a csoportkeresztünk 10-es szálcsoportokból áll, 
visszafelé is a D fölött és a C alatt hozzuk az első 10 szálat (Ötször 
oda-vissza.) A 11. szál a C fölött és a D alatt fog haladni, megkerüli 
a végpecket, majd vissza a D alatt és a C fölött. Kövessük az előző 
oldalon részletezett színsorrendet.

CSOPORTKERESZT
Fontos, hogy felvetés közben tartsunk egyenletes feszességet. Tíz 
szálanként váltsunk irányt a D és C peckeknél, kialakítva a cso-
port-keresztet.

Időnként toljuk fel a felvetett szálakat a peckek tövéhez. Ha 
elfogy a szál, vagy színt váltunk, mindig kössük a végeket a 
kezdőpecekhez.



Amikor kész a felvetés, kössük a szál végét a kezdőpecekhez. 
Biztosítsuk a felvetést maradék fonalakkal, kössünk egyet-
egyet lazán a kezdőpeceknél a hurokba, az A-B keresztbe, a C-D 
csoportkeresztbe és a végpeceknél levő hurokba. Hosszabb 
felvetéseknél köthetünk egy-egy szorosabbat az oldalsó peckek 
közötti szakaszokra is.

A felvetés leszedését a keretről a kezdőpeceknél kezdjük. Nyúljunk 
bele a kezdőhurokba, markoljuk meg a felvetést és húzzuk vissza 
a hurkon, újabb hurkot képezve, abba is nyúljunk bele és így 
hurkoljuk – kalácsoljuk – a felvetést, míg el nem érjük az Y pecket.

06 07

Mielőtt felöltöztetjük a szövőszéket a felvetéssel, elő kell 
készítenünk a vezért. A vezér tartja a szálakat helyükön a 
lánchengerre való feltekeréskor.
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Végpecek

Kezdőpecek
Szálkereszt

Csoportkereszt

09

Megjegyzés: szélesebb felvetést 2-3, vagy több külön adagban 
készítünk el. Egyenként leszedjük és felkalácsoljuk őket.



Tegyünk a csoportkereszt mindkét oldalába egy-egy keresztpálcát.A SZÖVŐSZÉK FELVETÉSE
Súlyozzuk le a felvetés végét egy nehéz tárggyal, vagy 
kérjünk meg valakit, hogy fogja meg.

Rögzítsük a keresztpálcákat a csatos karikákkal, amik a felvetést 
segítő készletben vannak. Eltávolíthatjuk a kereszt rögzítő kötését.

10 11

12 11

A keresztpálcáknál fogva emeljük fel a felvetést, és tartsuk  az 
asztalon levő vezér fölé.

13



Tegyünk egy pálcát a felvetés végén levő hurokba. Eltávolíthatjuk a 
hurok rögzítőkötését.

Vegyük ki az egyik csatos karikát, és csoportonként csúsztassuk 
át a felvetést a vezér tüskéi közé. A vezéren 32 rés van, nekünk 
pedig 32 szálcsoportunk, így kezdhetünk a szélétől.

Ha keskenyebb a felvetésünk, a középső tüskétől számoljuk ki a 
csoportok helyét, így biztosítva az egyenletes eloszlást a vezéren. 
A középső tüske meg van jelölve. Biztosítsuk a csoportokat 
befőttesgumikkal.

Vigyük a vezért felvetéssel együtt a szövőszékhez, és kötözzük a 
vezért a hátsó hasajó tetejére, a fotón látható módon.

14 15
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ELLENŐRIZZÜK A FELTEKERÉS IRÁNYÁT. ABBA AZ IRÁNYBA KELL 
TEKEREDNIE, AHOGY A NYÍL MUTATJA A KÉPEN.

20 21

18 19

Csúsztassuk a felvetés rögzítőpálcájának végeit a lánchenger 
pálcájának végein levő hurkokba (az összeszerelési útmutató 
részletezi, hogyan rögzítsük a lánchenger pálcáját). Rögzítsük a 
végeit befőttesgumival.

Oszlassuk el a felvetés szálait a pálcán úgy, ahogy a vezérben 
vannak. Távolítsuk el a bordát és a felső bordahéjat.

A FELVETÉS FELTEKERÉSE
Győződjünk meg róla, hogy a biztosító pecek rá van csattintva 
a fogaskerékre. Egyik kezünkkel feszítve a felvetést, kezdjük el 
tekerni addig, míg a felvetés végében levő pálca megkerüli a 
lánchengert.



Addig tekerjük, míg a szálkereszt a nyüstház mögé nem ér. Eltávolítjuk a vezért a szövőszékről, ehhez kissé megfeszítjük 
a felvetést, levesszük a gumikat és a leoldjuk a kötést a vezér 
végeinél.

Folytassuk a feltekerést feszítés alatt, közben helyezzünk egy-egy 
kartoncsíkot a láncrétegek közé, így biztosítva a lánhenger sima 
felületét és a felvetés egyenletességét.

Helyezzünk el egy szeparátor kartoncsíkot a lánchenger hosszán.

22 23
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Vegyük ki a vezért a felvetésből lefelé.

Tegyük fel a 
"segítő kezeket" 
(a rugalmas 
polóanyag-
csíkok, amik a 
felvetést segítő 
készletben 
vannak) a 
szövőszékre. 
Mindkét oldalt 
vezessük az 
első hasajótól 
keresztül a 
nyüstházon 
hátra a hátsó 
hasajóig (lásd 
A).

A keresztpálcák végére nyolcas alakban húzzuk rá a segítő 
kezeket, hogy megtartsák azokat.

Helyezzük a keresztpálcákat a szálkeresztbe.

A A
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Rögzítsük a pálcák végeit a csatos karikákkal. Távolítsuk el a keresztet rögzítő kötést.

BEFŰZÉS
Igazítsuk középre a nyüstszálakat. Megjegyzés: ha esetleg 
korábban áttettünk valamennyit egyik nyüstkeretről a másikra, 
mindig ellenőrizzük, hány nyüstszál van a kereteken, mielőtt 
hozzákezdünk a befűzéshez.

Húzzuk át a felvetés végét a nyüstházon, a nyüstszálaktól balra. 
Kössük át a szálköteget egy kis maradék fonallal a képen látható 
módon, és erősítsük a végét az első hasajóhoz. Távolítsuk el a 
rögzítő kötést a felvetés végéről és vágjuk át a hurkot egy ollóval.
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Fél inch-es csoportonként ellenőrizzük, jól dolgoztunk-e. 

Megjegyzés: jobb menet közben ellenőrizni, mint végigfűzni az 
egészet és utána felfedezni egy hibát.

Kövessük a befűzés rendjét jobbról balra. Fogjuk az első szálat a felvetés jobb széléről, és a szálfűző vékonyabbik végével húzzuk át az egyes 
nyüstkeret (elöl) jobb első nyüstszálának szemén.

Fogjuk a második szálat, és fűzzük be a második nyüstkeret 
jobb első nyüstszálába. Így haladunk jobbról balra, a következő 
szálat a hármas nyüst szálába fűzzük, majd négyes, ötös, 
hatos, hetes, nyolcas, hetes, hatos, ötös, stb. nyüstkeret 
következik. Folytassuk, amíg minden szál be nincs fűzve egy-egy 
nyüstszembe.
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Ennél a munkánál a sűrűség 20szál/inch, a borda pedig 10rés/
inch sűrű, így minden résbe két szál fog kerülni. Mivel ez a felvetés 
igénybe veszi a borda teljes szélességét, kezdhetjük a jobb szélső 
résnél a befűzést. Ha a felvetésünk keskenyebb, kezdhetünk a 
felvetés szélének hátsó hasajóról kimért vonalában, akár vagy 
középről is.

Kössük meg egyenként a szálcsoportokat oldható csúszócsomóval 
a nyüstök előtt. Amikor minden szál nyüstbe van fűzve, 
eltávolíthatjuk a keresztpálcákat és a rugalmas kötözőket.

BORDÁBA FŰZÉS
Helyezzük vissza a bordát és a bordahéjat a helyére. Állítsuk 
a bordát függőlegesre, és rögzítsük kétoldalt a bordarögzítő 
tüskékkel.

Miután befűztük, fogjunk össze fél inch-es szálkötegeket és 
kössünk szoros csomót közel a végükhöz.

38 39

40 41



KIKÖTÉS ELŐRE
Fogjuk az első rögzítőpálcát, és hozzuk előre: kerülje meg az első hasajót. Illesszük a rögzítőpecket a fogaskerékbe. Fogjunk egy pamutzsineget, 
kb. tízszer olyan hosszút, mint a felvetésünk szélessége. Hajtsuk félbe és húzzuk a rögzítőpálcára a felvetés szélének vonalában. Így van egy 
dupla szálunk, amivel odaerősíthetjük a felvetés tincseit a rögzítőpálcához. A dupla zsineget nyomjuk át ujjunkkal a szálcsoportok közepén 
a csomók mögött, kerüljük meg vele a pálcát, majd a következő csálcsorot jön, majd megint a pálca, és így tovább. Menet közben tartsuk 
feszesen a zsineget ahogy haladunk. Amikor a bal szélre érünk, tekerjük körbe többször a pálcát, majd jó szorosan csomózzuk oda.

Előszövés vászonkötésben: emeljük ki az egyes, hármas, ötös 
és hetes nyüstöket, és vessünk be egy sort. Engedjük vissza az 
egyes, hármas, ötös és hetes nyüstöket és emeljük ki a kettes, né-
gyes, hatos és nyolcas nyüstöt. Vessünk be még egy sort és verjük 
be erősen. Folytassuk, míg a szálak egyenletesen elrendeződnek.

Ellenőrizzük, hogy egyenletes-e a feszesség a felvetésben, ha 
szükséges, igazítsunk a hurkokon. Maradék fonallal szőjünk pár 
sort vászonkötésben, hogy a szálak a helyükre rendeződjenek. 
Megjegyzés: ha a bevert vetüléksor nem nyílegyenes, igazítha-
tunk a feszességen a zsineg további állítgatásával.
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SZÖVÉS
Tekerjünk fel egy vetélőre fekete 5/2 pamutfonalat. Kezdjük el szőni a darabunkat, követve a nyüstkiemelés (lábítás) rendjét a kottában.
Szőjünk a szélére egy kis vásznat a szegéshez. Emeljük ki az egyes, hármas, ötös és hetes nyüstöket és vessük át a vetélőt jobbról balra. 
Igazítsuk a vetülékfonalat 30°-os szögbe és hagyjuk kilógni a szál végét a kezdésnél kb. 2,5 cm hosszan. Engedjük le a nyüstöket. Emel-jük 
ki a kettes, négyes, hatos és nyolcas nyüstöt és a bordával illesszük a helyére a vetüléksort. A kilógó véget az előző sorból dugjuk be ebbe a 
nyílásba. Vessük át a vetélőt balról jobbra.

Engedjük le a páros nyüstöket és emeljük ki a páratlanokat. 
Húzzuk be a bordával a vetüléksort. Folytassuk ezt 2,5 cm-en 
keresztül. Most következik a mintaszövés. Emeljük ki az egyes, 
kettes, négyes, ötös és hatos nyüstöt és vessünk be egy vetül-
éksort. Engedjük le ezeket a nyüstöket és emeljük ki a kettes, 
hármas, ötös, hatos, hetes nyüstöket. A bordával húzzuk be az 
előző vetüléksort, vessünk be egy újab-bat és így folytassuk a 
minta szerint. Amikor elérjük a minta utolsó sorát, kezdjük újra 
az elejéről. Szőjünk 5cm-t feketét, 5cm szürkét, 40cm fehéret, 
5cm szürkét és 5cm feketét. Szőjünk egy kis vásznat a szélére 
a szegéshez. Ez egy darab konyharuha szövése. Emeljük ki a 
pár-atlan nyüstöket, tegyünk egy kartoncsíkot a szádnyílásba. 
Váltsunk páros nyüstökre, és itt is tegyünk egy kartont a nyílásba. 
Ez lesz a távtartó a konyharuhák között. Folytassuk a szövést: 
vászon a szegéshez, aztán minta, aztán még egy kis vászon. 
 
Ahogy halad a szövés, előrébb kell állítanunk a felvetést. Minden 
nyüst legyen leengedve, lazítsuk ki a hátsó biztosító pecket a 
fogas-kerékből, és forgatással engedjünk előre annyit a felvetésől, 
hogy a szövés széle kb. 5cm-re legyen az első hasajótól, majd 
pattintsuk vissza a pecket. Feszítsük meg a felvetést. Ahogy az 
anyaghengerre tekerjük a szövést, szükséges lehet kartoncsíkokat 
tennünk alá a henger hosszán, hogy a csomók ne nyomódjanak 
bele az anyagba, egyenetlenséget okozva ezzel a felvetésben.
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Frissen a szövőszékről Mosás után
ELDOLGOZÁS
Amikor a szövés lejött a szövőszékről, de még mosás előtt dolgozzuk el a kilógó szálvégeket.
Minden szövetet be kell avatni, így a szálak kitelnek, kitöltik a réseket, valódi anyaggá változtatva az összeszőtt szálakat.
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Amikor a szövés elkészült, vágjuk le a szövőszékről. Távolítsuk el róla az előszövést és varrógéppel vagy kézzel szegjük el 13mm keskenyen a 
konyharuhák mindkét szélét. Mossuk ki meleg mosószeres vízben, fektetve szárítsuk és még nedvesen vasaljuk át.



HASZNOS TIPPEK
Csomók kötése  
Amikor a szövés kapcsán csomót kell kötni, fontos, hogy kis is 
tudjuk bontani ezeket. Használjunk olyan csomót, amit kön-
nyen ki tudunk oldani.

Beverés 
Mindig gyengéden illesszük helyére a vetüléket. Olykor 
a szövés kicsit lazának tűnik. Tartsuk észben, hogy a 
szövőszéken a fel-vetés meg van feszítve és zsugorodni fog, 
amikor levesszük a szövőszékről. Valamint az avatással is 
záródnak a rések. 

SZÁLSZAKADÁS JAVÍTÁSA
Fogjunk egy olyan szálat, mint a felvető, ugyanolyan hosszú 
legyen, mint a felvetés. A szövőszék hátulja felől fűzzük be 
a megfelelő nyüstbe, majd 
bordarésbe (a szakadt 
szál helyére). Tűzzünk egy 
gombostűt a szövésbe a 
szál vonalában, 2,5cm-re a 
szélétől és nyolcas alakban 
tekerjük rá a szálat. Hátul 
súlyozzuk le a szál hosszát. 
Folytathatjuk a szövést.
*Távolítsuk el a gombostűt, 
mielőtt elérné az első hasajót, így nem akad bele semmibe. 
Gondosan vágjuk le a klógó szálat az anyag felszínén, miuán 
lejött a szövőszékről.

FESZESSÉG
A sikeres szövés kulcsa az egyenletes feszesség mellett 
feltekert felvetés. Ez némi gyakorlatot igényel.

Bánjunk finoman önmagunkkal, a fonalainkkal és a 
szövőszékünkkel.

Győződjünk meg róla, hogy a felvetés mindkét fele egyformán 
feszes, amikor feltekerjük.

Tegyünk kartoncsíkokat a feltekert felvetés minden egyes 
rétege közé. Ez megakadályozza a szálak kitüremkedését az 
alsóbb rétegekből.

Ellenőrizzük a felvetés két szélét, hogy ugyanolyan feszesek-e 
feltekeréskor.

Első alkalommal hasznos, ha valaki segít a felvetésben.

Ha egyedül, magunkban vetünk fel, egyik kezünk mutatóujját 
tegyük a felvetés közepébe, hüvelyk- és középső ujjunkkal 
simítsuk szét a kettéosztott köteget, és a többi ujjunkkal 
feszítsük rá az első hasajóra. A másik kezünkkel tekerjük fel 
a hengerre. Ez a módszer legfeljebb 60cm széles felvetésnél 
használható. 

Amikor az első rögzítőpálcához kötjük a felvetést, 
kézfejünkkel ellenőrizzük a feszességet a teljes szélességen 
és ha kell, állítunk rajta.

Ahhoz, hogy a felvetés megfelelően legyen feltekerve, egy 
kevés feszítésre van szükség. Ha csak túlzottan erős feszítés 
árán tűnik egyenletesnek a felvetés, legjobb letekerni 
az egészet, visszahúzni előre keresztül a bordán, és újra 
feltekerni. Akkor jó, ha a feszesség egyenletes és nem túl erős.

ELLENŐRIZZÜK AZ ÖSSZESZERELÉST
Ellenőrizzük, hogy a rögzítő pecek csavarjának feje és a fa 
közt legyen 0,5mm távolság.

 
Ellenőrizzük, hogy a fogantyú teljesen rá legyen csattintva a 

fogaskerékre.



ASHFORD SZÖVŐSZÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
Az Ashford asztali szövőszékek 4 és 8 nyüstös kivitelben 
rendelhetők, 40, 60 és 80cm szélességben. A 16 nyüstös 
szövőszék 60cm széles.

Ajánlott kiegészítők
Felvetést segítő készlet – az egyenletes felvetésért ½ inch-es 
közökkel, 40, 60 és 80cm szélességen.

Felvető keret – 11m felvetés fér rá. Szorítókkkal.

Forgó felvető állvány – 15m felvetés fér rá.

Egyéb kiegészítők
Lábazat és lábító készlet – erős állvány két polccal és 4 lábító 
direkt-lekötéshez.

Hobbi pad – négy ülésmagasság és kényelmes tároló rekesz.

Második lánchenger – második henger külön szálterelővel

Vetélők – lapos és csónak vetélők többféle méretben

Orsók és orsózók.

Bordák – rozsdamentes acél bordák különféle sűrűségben: 
24/10, 32/10, 40/10, 48/10 és 64/10.
 
Rojtkészítő – az egyszerű és gyors rojtozásért.

Második lánchenger

Felvető keret

Forgó felvető állvány

Hobbi pad

Csónak vetélők és orsók

Vetélők

Felvetést segítő készlet Orsózók

Rojtkészítő
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Ashford Handicrafts Limited
Factory and Showroom: 415 West Street  
P O Box 474, Ashburton, New Zealand 
Telephone: +64 3 308 9087
Facsimile: +64 3 308 8664 
Email: sales@ashford.co.nz
Internet: www.ashford.co.nz

További információért, hasznos 
ötletekért és inspirációért ajánljuk
a The Ashford Book of Projects 
for the Eight Shaft Loom és a The 
Ashford Book of Weaving Patterns 
from Four to Eight Shafts c. 
könyveket Elsa Krogh-tól.
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