Cursus Spinnen

Geschiedenis
Een draad draaien geeft meer stevigheid aan een draad. Zeker en vast hebben de prehistorische mensen dat
ook ondervonden. En net als in onze moderne tijd bedachten ze ook technieken om sneller een draad te
draaien = spinnen.
Spinnen is gedaan om een stevige draad te krijgen om te kunnen weven.
Weefsels zijn gevonden vanaf de Griekse tijd.
Spinnen bestaat dus ook al van ver voor de jaartelling.
In ontwikkelingslanden wordt nu nog steeds gesponnen met spinstok of spintol.

Materiaal
Spinstok en spintol:

Een spinstok draai je op je bovenbeen. Per klein stukje lont draai je dat op je stokje. Probeer maar uit.
Hieronder worden 2 draden op een been getwijnd.

Een spintol laat je als gewicht hangen. Geef je de tol een draai, dan draait het gewicht (door de zwaarte )
een poosje door, en heb je de tijd om de vezels netjes uit te trekken en te laten draaien.
Hoe zwaarder het spinsteentje, hoe dikker de draad moet zijn, anders knapt hij door het gewicht te snel.
Dus, hoe lichter het steentje, hoe fijner de draad, hoe fijner het weefsel.

Spinnen
Je kunt spinnen staande beoefenen.
-Maak bij het begin een stukje draad dat al klaar is met een knoop onder het steentje aan het stokje vast. Neem de draad mee naar de bovenkant van het stokje , maak een lus in de draad, draai die een slag naar
links of rechts en doe de gedraaide lus om de bovenkant van het stokje
-Zo. Nu blijft de spintol hangen aan je stukje draad.

Hier zie je wat ik bedoel met een hangknoop.
Het is een omgekeerde slag om de bovenkant van het tolletje. Probeer het maar uit. Hij blijft er om hangen
en is makkelijk te verwijderen en weer aan te brengen.

-Neem een plukje gewassen, droge wol in de ene hand trek daar even wat vezels uit, draai die even
voorlopig wat op, zodat ze steviger worden en knoop ze vast aan je begindraad.
-Nu geef je het hangende spintolletje met 2 vingers aan de onderkant van het tolletje een draai mee

-Dan gaat die hand snel naar boven om mee te helpen met de wol regelmatig uit het plukje losse wol te
trekken. De ene hand trekt, de andere hand glijdt langs de draad en zorgt dat de draad regelmatig gedraaid
wordt.
LET OP: Als je die hand los laat dan komt de draaiing in de pluk losse wol en ben je verder van huis.
-De tol draait al sgauw niet meer en als je niet uit kijkt draait die weer terug
-Dus: stoppen, hangdraad los maken, het stuk gesponnen draad vlak boven de spinsteen om de stok draaien,
de hangknoop weer aanbrengen, de tol weer een zwiep geven en doorgaan.
Je kunt ook zittende spinnen.

Liesbeth spint hier zittende met een pluk losse wol in de rechter hand.

NADEEL: de spintol is sneller op de grond. Je moet dan stoppen, de hangknoop eraf halen, de draad
opwinden op je spintol, de hangknoop weer aanbrengen en weer door gaan. Het duurt wat langer.
En ik denk, maar ik weet het niet zeker, dat vrouwen dat ook door hadden en vaker staande sponnen.
Toch raar. Want in veel Zuid-Europese landen, Afrika, Azie, Zuid-Amerika zie je nu nog veel vrouwen
zittende spinnen. Zelfs rijdende op een ezeltje.Misschien is het ook een sociaal gebeuren.

De vrouw rechts trekt met 2 stekelige kammen de vezels van de droge wol dezelfde kant op. zodat ze
makkelijker te spinnen zijn.

Spinnen met een spinrok
Je kunt ook spinnen met een spinrok. Dat wil zeggen, je kamt de wol netjes, zodat de vezels enigszins
parallel liggen en plooit ze dan om een stok, zodat je de wol makkelijker uit kunt trekken tot een waaier.
Je legt je arm om de stok en je knelt hem op zo'n manier tegen je aan.

Techniek:
Trek de wol als een waaier uit de spinrok.
Geef de spintol een draaiing en laat de draaiing voorzichtig in de waaier komen.
Trek weer een volgende waaier uit.
LET OP: Draai de tol altijd dezelfde richting uit.

Twijnen:
Voeg je 2 gesponnen draden samen = twijnen tot een steviger draad, doe dat dan, door de tol de andere kant
op te laten draaien. Doe je dat niet dan krijgt de dubbele draad te veel draaiing in dezelfde richting en gaat
de draad kringelen.
LET OP: Er is een afspraak:
Draai je de tol met de klok mee, dan draai je een draad met een Z-slag.
Draai je de tol tegen de klok in, dan draai je een draad met een S-slag.
LET OP:
Ga je 2 draden twijnen (= 2 draden om elkaar laten draaien, zodat de uiteindelijke draad 2 x zo sterk wordt),
dan moet je zorgen dat de met S-slag gedraaide draden met een Z-slag getwijnd worden.

Zoals altijd probeerde de mens de techniek sneller uit te voeren.
Dat leidde in de ME. tot spinnen met een grootwiel.
Ėén uurtje oefenen en je hebt het onder de knie.

En het gaat veel sneller dan met een spintol.
ANNEKE BOONSTRA

Voordeel van een spintol is wel dat je het altijd en overal kunt doen. Nu nog zie je in heel veel landen
vrouwen spinnen met een spintolletje.

