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Introduction 
There are several ways to set-up a sectional warp. In this manual we 
explain how to use the Louët aid for sectional warping and how to use 
the warp tension regulator and bobbin rack. 
 
If the changes in the color of the warp do not correspond with the 
sections, you can work with the Louët aid for sectional warping, so you 
can make warps for the sections in every desired color combination 
without much extra work. 

Making the tie-up loops for the sections 
With sectional warping you will put each section of warp on separately, 
and it is not possible to use a tie-up bar that brings the end of the warp 
to the shafts. Every section of the warp chain needs to be tied to the tie-
up rod with a cord, sufficiently long, to bring the end of the warp to the 
shafts. 
 
You will find a ball of cotton yarn in the package. With this yarn you can 
make a loop, a bit longer than you need to go from the warp beam over 
the back beam to the shafts. 
 

 

Attach the cord with a “lark’s 
head” to the tie-up rod, as 
shown on the picture. 
 
The connection of the loop and 
the end of the warp, that we will 
make later on, will create an 
enlargement in the section if this 
connection falls on a sectional 
warp bar. We will check this, 
and correct the length of the 
cord if required. 
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Take a pencil and connect the 
other end of the loop to the 
pencil in the same way as the 
connection to the tie-up rod. 
Turn the warp beam in the right 
direction and put the loop 
around the sectional warp bars. 
When you keep the loop tight, 
the pencil needs to come just in 
between two sectional warp 
bars. 

  

 

The length of the loop can be 
shortened by putting an 
additional knot in the cord 
besides the existing knot. 
 
When you have the correct 
length of the loop, take it off the 
tie-up rod and use it as the 
example for the additional loops 
you have to make. 

  

 

To simplify this, you can use a 
piece of scrap wood. Put a small 
nail in at one end. Put the loop 
around the nail and pull the loop 
tight.  
 
Now mark where the other end 
of the loop is with a pencil. This 
will help you to make all the 
cord loops for the sections at 
the same lengths. 
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Using the Louët Aid for sectional warping 

 

Make small warp chains for the 
width of the sections. You can 
choose sections of 2, 4, 6 or 8 
cm and if you have sections in 
inches, choose for 1, 2 or 3 
inch. 
Attach the tie-up cord with a 
lark’s head to the tie-up rod. Slip 
the other end of the tie-up cord 
through the loop at the cross in 
the warp. Now place the entire 
warp through the loop of the tie-
up cord. 

  

 

Pull the tie-up cord tight, as in 
the diagram, so it is also 
attached with a lark’s head to 
the loop at the end of the warp. 

  

 

Attach the raddle on the back 
beam with the Texsolv cord and 
peg. Fix the raddle in place, 
above the section you intend to 
warp by pushing the wedge 
underneath the Texsolv cord.  
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Lead the warp chain through the 
loom and over the breast beam. 
Advance the warp beam so that 
the end of the warp comes close 
to the back beam. 
 
Insert the cross holder into the 
cross, lock it and remove the 
ties from the cross. 

  

 

Take the cross holder with the 
warp in one hand and divide the 
warp yarns in the raddle. The 
raddle has 2 openings per cm or 
5 per inch. 

  

 

There is a cord included to 
attach a weight to the warp. At 
one end it has a double loop. 
The picture shows how you can 
attach this loop to the warp 
chain in a way so that you can 
easily pull it loose and move it 
along the warp chain. 
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Use the cord to attach a weight 
to the warp hanging just above 
the floor. This weight 
determines the warp tension on 
the warp beam. So for each 
section you have to use exactly 
the same weight. 
 
While beaming the warp, the 
weight will be raised. Before the 
weight touches the breast 
beam, you have to move the 
strap along the warp and fix it 
again so that the weight is 
positioned just above the floor 
again. 
 
 

 
You will need to ensure that during the initial turns of the warp beam, the 
tie-up cord is tight. If the tension during the beaming-up is insufficient to 
lift the tie-up bar, help it by hand. 
Additionally, you need to correct the position of the raddle during the first 
turns of the warp beam, in order to let the warp yarns to fall exactly 
between the section clips. 
 

 

The cross square should be 
shifted back anytime it comes to 
the raddle. To shift the cross 
square back, you have to untie 
the bands from the warp. 
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When the end of the warp chain 
comes near the raddle, you can 
remove the cord with the weight 
and the cross square, after you 
have tied the cross again.  
 

  

 

Attach the end of the warp with 
an elastic band to a section clip. 
Don’t use a clip of a section that 
still has to be warped. 
 

 
When this is completed, slide the raddle to the next section and repeat 
the procedure with the next warp sections. 
 
Remove the elastic bands when all warp chains are on the warp beam. 
Unwind the warp beam two turns and place the end of the warp over the 
back beam. Put the cross bars through all the crosses and check that no 
warp sections are turned around. This may happen easily when you 
work with small sections. Hang the cross bars onto the middle part of the 
loom, just behind the shafts. This will help with picking up the warp 
threads in the proper order when you put the warp threads through the 
heddles. 
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Warping the individual sections with the tension 
regulator and bobbin rack 
 

 

Overview of products required: 
A  Bobbin rack with 32 bobbins 
B  Warp tension regulater, 

clamps on backbeam 
C  Counter for warp tension 

regulator (metric or imperial) 
D  Warp divider cards (4 cm 

sections, or cut in half 2x 
2cm) 

E  Sectional warp beam bars 
(sections of 2 cm or 1 inch) 

 

 
For every thread in the section you need a bobbin on the bobbin rack. 
With the bobbin rack you can do a maximum of 16 threads per cm on 
metric beams, or 32 threads per inch on imperial beams. 
 

 

Use a bobbin winder to fill-up 
the bobbins. The length of the 
warp thread can be determined 
by comparing the full weight of 
the bobbin with the empty 
weight of the bobbin. Next, 
divide this weight with the 
known weight of 10 yards. 
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Hang the shafts filled with 
bobbins in the bobbin rack. The 
thread has to run from the 
bottom of the bobbin to the 
raddle. 
 
Position each thread in an 
opening of the raddle. In the 
picture we have numbered the 
bobbins. This shows the 
sequence of the threads in the 
raddle. 
 
Starting with the top bobbin, you 
go down, than up again etc.  
 

  

 

Attach the tension regulator on 
the back beam, just above the 
section you want to fill. Before 
running the threads through the 
tension regulator, loosen the 
two knurled nuts till the friction 
drum turns lightly. Take all but 
one of the plastic disks from the 
third shaft. 
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Guide the threads along the first three shafts over the friction drum. 
Make a cross between the first and second shaft. After every thread, put 
a plastic disk over the third shaft. 
 
On the other side of the friction drum, make a cross between shaft four 
and five. The threads go under the sixth shaft, and over the small 
raddle. Use the knurled nut to tighten the raddle in a position that will 
allow you to slide the threads between the sixth shaft and into the 
raddle. 
 

 

Initially, the threads do not need 
to be exactly side-by-side on the 
friction drum. However, if you 
need extra room, pull the warp a 
couple of times back and forth. 
This will position the threads 
neatly side by side.  
 

 
When all the warp threads of the section have been threaded through, 
put a knot in the warp threads past the little raddle, and cut the thread-
ends even. 
 

 

Take a tie-up cord and attach 
this with a lark’s head onto the 
tie-up rod. Connect the other 
end of the tie-up cord to the 
warp also with a lark’s head 
behind the knot in the warp 
yarns.  

 
The friction of the drum will give tension to the warp while beaming up. 
Adjust this friction with the knurled nuts to get the right warp tension. 
By tightening the two knurled nuts against each other, you will prevent 
the nuts to come loose during the warping process. 
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Turn the warp beam until the tie-
up cord is tight. Because you 
want to have the same length of 
warp on each section, you have 
to remember the position of the 
warp at the moment you turn the 
counter to zero. 
Take care to make sure during 
the first turn of the warp beam 
that the cord to the tie-up rod is 
tight.  
 

 
If the tension during the beaming-up is insufficient to lift the tie-up rod, 
help it by hand. You need to correct the position of the warp tension 
regulator during the first turns of the warp beam, in order to let the warp 
yarns to fall exactly between the clips. 
 

 

When the desired warp length 
has been beamed-up, you can 
use a piece of tape to keep the 
warp yarns in proper sequence. 
This is necessary, because 
there is no cross in the warp. 

 
The sequence of warp yarns on the tape is sufficient to keep the yarns 
in order while bringing the yarns forward and through the heddles. If in 
this process a couple of yarns are mixed-up, it should not affect the 
weaving. Cut the warp yarns off just behind the tape. 
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Attach the end of the warp with 
an elastic band to a section clip. 
Do not use a clip of a section 
that still has to be warped. 

  

 

Put a knot in the end of the warp 
that sticks out of the warp 
tension regulator. 
 
Connect the tie-up loop for the 
next section to it. 
 

 
When all sections have warp yarn, take the warp of one section by the 
time for threading through: remove the elastic band that holds the warp 
to the clip and turn the warp a couple of turns off the warp beam. Guide 
the warp yarns past the heddles to the front of the loom and take the 
yarns in sequence from the tape and slay the yarns through the heddles. 
 
I you need to beam-up sections with different colors, you can fill-up the 
sections with the same colors first. After that you do the whole 
procedure of filling-up the bobbins, guiding the yarns through the warp 
tension regulator and beaming-up, with the following color. 
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Inleiding 
Er zijn meerdere manieren om een directe schering op te zetten. In deze 
handleiding worden het Louët opboomsetje en het opbomen van de 
secties met behulp van spanningsregelaar en klossenrek besproken. 
 
Wanneer het kleurverloop in je schering niet overeen komt met de 
secties, kan je beter met de opboomset werken, omdat je bij het maken 
van de smalle scheringen voor de secties zonder veel extra werk ieder 
gewenst kleurverloop kan kiezen. 

Het maken van de aanbindlussen voor de secties 
Omdat bij het direct scheren de secties op de scheerboom één voor één 
opgeboomd worden, is het niet mogelijk een aanbindlat te gebruiken die 
het eind van de schering tot bij de schachten brengt. Iedere sectie van 
de schering moet aan de aanbindstaaf bevestigd worden met een 
koordje, lang genoeg om het eind van de schering tot naar de schachten 
te leiden. 
 
In de verpakking zit een bol vissersgaren. Met een stuk van dit garen 
maak je een lus die ruim de lengte heeft van de afstand van de 
scheerboom over de strijkboom tot de schachten. 
 

 

Bevestig de lus met een stropje 
aan de aanbindstaaf, zoals op 
de foto te zien is. 
 
De verbinding tussen de lus en 
het eind van de schering die we 
straks gaan maken, geeft een 
verdikking in de sectie als die 
verbinding op een sectielat van 
de directe schering valt. We 
gaan dat controleren en indien 
nodig corrigeren. 
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Neem en potlood en maak het 
andere eind van de lus er met 
eenzelfde stropje aan vast. 
 
Wikkel de lus om de 
scheerboom in de richting 
waarin ook de schering 
opgeboomd gaat worden. 
Wanneer je de lus nu strak trekt, 
moet het potlood net voorbij een 
sectielat terecht komen. 

  

 

De lengte van de lus corrigeer je 
door hem in te korten met een 
knoopje naast de bestaande 
knoop van de lus. Wanneer de 
lus de juiste lengte heeft, maak 
je hem los van de aanbindstaaf 
om de lengte als voorbeeld te 
gebruiken voor de andere 
lussen die je nodig hebt. 

  

 

Je kunt daar bijvoorbeeld een 
plank met een spijker voor 
gebruiken, waarbij je een streep 
zet op de plaats waar het 
knoopje moet komen als je het 
koord strak trekt. 
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Gebruik van het Louët opboomsetje 

 

Maak scheringen op de breedte 
van de secties. Je kunt kiezen 
voor secties van 2, 4, 6 of 8 cm. 
Als je een directe schering in 
inches hebt, kies je voor secties 
van 1, 2 of 3 inch. 
 
Bevestig de aanbindlus met een 
stropje om de aanbindstaaf. 
Leid het andere eind door het 
eind van de schering, daar waar 
je het kruis gemaakt hebt. Haal 
nu de hele schering door de 
aanbindlus. 

  

 

De aanbindlus kun je nu zo 
aantrekken dat hij ook met een 
stropje aan de schering vast zit. 
 

  

 

Bevestig het evenaarblokje met 
het Texsolv koordje op de 
strijkboom, boven de sectie die 
je wilt opbomen. Zet het blokje 
vast door het wigje onder het 
koordje te steken. 
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Leg de schering door het 
getouw naar voren en boom 
zover op dat de schering tot vlak 
bij de strijkboom komt. 
 
Steek de kruishouder door het 
kruis, sluit hem weer af en 
verwijder de bandjes van het 
kruis.  

  

 

Verdeel de scheringdraden op 
volgorde vanuit het kruis in de 
evenaar. De evenaar heeft twee 
openingen per cm, of wel vijf 
openingen per inch. 
 

  

 

Bij de opboomset zit een stuk 
koord met aan een eind een 
dubbele lus geknoopt. Met deze 
lus kun je een strop om de 
schering leggen, die je weer 
gemakkelijk los kunt trekken om 
hem te verschuiven. 
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Met het koord hang je over de 
borstboom een gewicht aan de 
schering. Het gewicht bepaalt 
de spanning waarmee de 
schering wordt opgeboomd en 
bij alle secties moet je dus 
hetzelfde gewicht gebruiken. 
 
Tijdens het opbomen wordt het 
gewicht omhoog gehesen en 
voordat het de borstboom raakt, 
schuif je de strop van het koord 
zover terug dat het gewicht 
weer vlak boven de vloer hangt. 
 
Bij de eerste omwenteling van 
de scheerboom moet je er op 
letten dat de koordjes van de 
aanbindstaaf strak staan. Als de 
spanning waarmee je opboomt 
onvoldoende is om de 
aanbindstaaf omhoog te 
trekken, moet je hem met de 
hand even helpen. 

  

 

Steeds als de kruishouder het 
evenaarblokje nadert, schuif je 
het weer richting borstboom, 
waarbij je de bandjes om de 
schering verwijdert. 
Tijdens de eerste 
omwentelingen van de 
scheerboom moet je het 
evenaarblokje meestal nog wat 
verschuiven om de schering 
precies tussen de beugels 
terecht te laten komen. 
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Als het eind van de schering tot 
bijna aan het evenaarblokje is 
gekomen, bind je het kruis 
opnieuw af en verwijder je de 
kruishouder en het koord met 
gewicht. 
 

  

 

Haal een elastiekje door het 
eind van de schering en 
bevestig het daarmee aan een 
sectiebeugel. Neem daarvoor 
een beugel aan de kant waar je 
geen schering meer hoeft op te 
bomen. 

 
Wanneer de schering op alle secties zit, verwijder je de elastiekjes 
waarmee de einden van de schering aan de beugels zitten. Wikkel de 
schering twee slagen terug en leg de einden over de strijkboom. 
 
Steek de kruislatten door alle kruizen en let er daarbij op dat de schering 
niet gedraaid zit. Werk je met smallere secties, dan gebeurt dit 
gemakkelijker. Hang de kruislatten op aan het middendeel, vlak achter 
de schachten, zodat je de draden gemakkelijk in volgorde kunt opnemen 
bij rijgen door de hevels. 
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Het opbomen van de secties van een directe schering 
met spanningsregelaar en klossenrek 
 

 

Overzicht benodigdheden: 
A  Klossenrek met 32 klossen 
B  Scheerspanningsregelaar,   

klemt op strijkboom  
C  Teller voor scheerspannings-

regelaar (metrisch of 
imperiaal) 

D  Opboomkaartjes (4 cm 
secties, of doorgeknipt 2x 
2cm) 

E  Sectielatten (secties van 2 
cm of 1 inch) 

 

 
Voor iedere draad van de sectie heb je een klos op het klossenrek 
nodig. Dat betekent dat je met een klossenrek met 32 klossen maximaal 
16 draden per cm kunt opbomen of bij secties van een inch, maximaal 
32 draden per inch. 
 

 

Wind met behulp van een 
spoelmolen het garen op de 
klossen. 
 
De lengte van het garen op een 
klos kan je bepalen door het 
gewicht van een volle en een 
lege klos te vergelijken en het 
gewicht van het garen dan te 
delen door het gewicht van bv. 
10 meter garen. 
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Hang de assen met de klossen 
zo in het klossenrek dat de 
draden van onder af de klossen 
naar de evenaar lopen. 
 
In de evenaar leg je de draden, 
één per opening naast elkaar. 
Op de foto zijn de klossen 
genummerd om de volgorde van 
de draden in de evenaar aan te 
geven. De volgorde is dus 
zigzag verticaal. 
 

  

 

Bevestig de spanningsregelaar 
op de strijkboom, boven de 
sectie waar je de schering op 
gaat zetten.  
 
Voor het doorvoeren van de 
draden, draai je de twee 
kartelmoeren zover los dat het 
wals licht loopt. Haal de 
transparante plastic schijfjes op 
één na, van het derde asje. 
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Leid de draden via de eerste drie asjes over de wals, waarbij je een 
kruis tussen het eerste en tweede asje maakt. Na iedere draad schuif je 
een plastic schijfje op het derde asje. 
 
Aan de andere kant van de wals maak je een kruis tussen het vierde en 
vijfde asje en leg je de draden onder het zesde asje in het evenaartje. 
Het evenaartje kan je zo vast zetten dat je de draad er net tussen kan 
schuiven. 
 

 

De draden hoef je niet precies 
netjes naast elkaar op het 
walsje te leggen, maar als je 
daardoor ruimte te kort komt, 
trek je de schering een paar 
keer zover heen en weer dat de 
draden naast elkaar komen te 
liggen. 
 

 
Wanneer alle draden zijn doorgevoerd, leg je voorbij het evenaartje een 
knoop in de schering en knip je het eind gelijk. 
 

 

Neem een aanbindlus, bevestig 
die met een stropje aan de 
aanbindstaaf en verbind het 
andere eind van de lus met de 
schering door een stropje achter 
de knoop in de schering te 
leggen.  
 

 
Stel met de twee kartelmoeren in het walsje de frictie in, die bij het 
opbomen de gewenste spanning op de schering geeft. Door de twee 
kartelmoeren tegen elkaar vast te draaien, voorkom je dat de instelling 
tijdens het opbomen verandert. 
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Draai de scheerboom zover dat 
schering en aanbindlus strak 
staan. Zet de teller op nul en 
onthoud daarbij waar het begin 
van de schering zich bevindt, 
om straks bij alle secties in 
dezelfde stand de teller op nul 
te kunnen zetten. Let er bij de 
eerste omwenteling van de 
scheerboom op dat de koordjes 
van de aanbindstaaf strak 
staan.  

Wanneer de spanning bij het opbomen onvoldoende is om de 
aanbindstaaf op te tillen, moet je met de hand even helpen. Ook zul je bij 
de eerste omwentelingen de stand van de spanningsregelaar moeten 
corrigeren om de scheringdraden precies tussen de beugels terecht te 
laten komen. 
 

 

Wanneer de gewenste 
scheringlengte is opgeboomd, 
gebruik je een stukje plakband 
om de draden op volgorde bij 
elkaar te houden. Dit is nodig 
omdat er geen kruis in de 
schering zit.  

 
Bij het rijgen van de scheringdraden door de hevels is de volgorde op 
het plakband voldoende nauwkeurig; verwisseling van de volgorde van 
een paar draden geeft in de praktijk geen probleem. Knip de 
scheringdraden net voorbij het plakband af. 
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Bevestig het eind van de 
schering met een elastiekje aan 
een sectiebeugel. 
 

  

 

Leg een knoop in het eind van 
de schering dat uit de 
spanningsregelaar steekt. 
Hieraan bevestig je weer de 
aanbindlus voor de volgende 
sectie. 
 
 

 
Nadat alle secties voorzien zijn van schering, neem je telkens de 
schering van een sectie om door de hevels te rijgen. Verwijder het 
elastiekje waarmee het eind aan de beugel zit en wikkel het eind een 
paar slagen van de scheerboom. Leid de schering langs de hevels naar 
voren en neem de draden in volgorde van het plakband om ze door de 
hevels te rijgen. 
 
Bij het opbomen van secties met verschillende kleuren, vul je eerst alle 
secties van dezelfde kleur. Daarna doe je hele procedure van klossen 
vullen, draden door de spanningsregelaar voeren en opbomen, met de 
volgende kleur. 
 


