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Sectional warp kit David 
Directe schering David 

 
 

 

EN:   Slide the short cords onto the tie-up rod; use 
the next to last cord loops.  
 
NL:   Schuif de koordjes met het één na laatste 
gaatje op de aanbindstaaf. 
 

  

 

EN:   Hold the tie-up rod along the warp beam and 
move the short cords so that they line up with the 
pilot holes in the beam. 
 
NL:   Houd de aanbindstaaf langs de scheerboom 
en schuif de koordjes naar de plaats waar ze 
vastgeschroefd moeten worden. 
 

  

 

EN:   Attach the cords to the beam, while you use 
the tie-up rod to keep the cords in an upward 
direction.  
 
NL:   Schroef de koordjes vast, terwijl je met de 
aanbindstaaf het koordje naar boven houdt. 
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EN:   The first sectional warp bar should be 
attached in such a position that it covers the screw 
heads half. The distance to the loom sides should 
be about the same at both sides. 
 
NL:   De eerste directe scheringslat moet zodanig 
bevestigd worden dat hij de schroefkoppen half 
bedekt. De afstand tot de zijden van het getouw 
moet aan beide kanten ongeveer hetzelfde zijn. 
 

  

 

EN:   Screw the bar on to the beam, while you keep 
it strongly in the right position. 
 
NL:   Schroef de lat vast aan de boom, terwijl je 
hem stevig in de goede positie vasthoudt. 
 

  

 

EN:   Screw the second bar onto the beam, while 
you position the bar with the ends precisely in line 
with the ends of the first bar and keeping the 
spacer in between. In the same way you screw on 
the third bar. 
 
NL:   Schroef de tweede lat op de boom, terwijl je 
hem vasthoudt met de einden precies gelijk met de 
eerste lat en het afstandslatje ertussen. Op 
dezelfde manier schroef je ook de derde lat vast. 
 

  

 

EN:   Using the clips you can make sections of 2 
cm or a multiple (or 1 inch or more if your sectional 
warp is imperial). To insert them, you have to push 
the legs a bit together. Their elasticity will hold 
them in place after that. 
 
NL:   Met de beugels kun je secties van 2 cm 
maken of een veelvoud daarvan. Om ze in de 
gaatjes te steken, moet je ze iets samenknijpen. 
Door hun veerkracht blijven ze in de lat zitten.  
 

 


