
 

High speed set 
Scotch tension 

 
A higher spinning speed is not only accomplished by a higher ratio between flywheel and 
whorl, but also by the treadling speed. The higher the ratio, the more force it takes to treadle. 
This is mainly the result of increased air resistance of the flyer. This higher treadling force 
slows your treadling speed. 
 
The flyer of the high speed set has much lower air resistance than the standard flyer, which 
allows you to treadle with much less effort, and also faster. The highest ratio with the 
standard Victoria flyer is 1:13.5. With the high speed flyer, you can treadle faster at this ratio, 
and when you use the extra pulley, which has a ratio of 1:19, you add an additional choice. 
On the S10 Concept and Julia wheels, the extra pulley adds a ratio of 1:27.  
 

 

Push the small pulley onto the front of the 
whorl shaft against the pulley. Use the 
included wooden tool as shown in the picture.  
 
Please note that in the pictures the Victoria 
wheel is shown. For the Julia and S10C 
Scotch tension spinning wheels it goes the 
same way. 

  

 

The flyer shaft has a very snug fit in the whorl 
and it is possible that your high-speed flyer 
does not fit the whorl of your wheel perfectly.  
 
Therefore, we have included a piece of fine 
sandpaper to polish the end of the flyer shaft if 
necessary to ensure the best fit possible. 

  

 

The spinning orifice is 5 mm diameter (3/16”). 
When you remove the first white insert, you 
will have a 8 mm diameter (5/16”) orifice.  
 
Use the yarn hook to guide the yarn through 
the tubular flyer arm and spinning orifice. 
 
 
 
 



 

Snelspinset 
Scotch tension 

 
Een hoge spinsnelheid wordt niet alleen bereikt met een hoge versnelling van vliegwiel naar 
poelie, maar ook door je trapsnelheid. Naarmate de versnelling hoger is, vergt het trappen, 
voornamelijk door de luchtweerstand van de vlucht, meer kracht en dat beperkt de snelheid.  
 
De vlucht van de high speed set heeft een veel lagere luchtweerstand dan de standaard-
vlucht, waardoor je bij de hogere versnellingen lichter en dus sneller kunt trappen. De 
hoogste van de drie versnellingen standaard op de Victoria, 1:13,5, maakt dus met de 
snelspinvlucht een hogere spinsnelheid mogelijk en het extra snaarwieltje met een 
versnelling van 1:19 voegt daar een keuzemogelijkheid aan toe. Voor de S10 Concept en 
Julia spinnewielen voegt het extra snaarwieltje van deze set een versnelling van 1:27 toe. 
 

 

Druk het kleine snaarwieltje op de voorkant 
van de poelie en tegen de poelie aan. Gebruik 
hiervoor de houten montagehulp, zie foto. 
 
Op de foto’s is een Victoria spinnewiel 
weergegeven, maar voor de S10C Scotch 
tension en Julia spinnewielen werkt het op 
dezelfde manier. 

  

 

De schacht van de vlucht past erg nipt in de 
poelie, waardoor het mogelijk is dat uw vlucht 
net niet goed op uw poelie past. Indien dit het 
geval is, kunt u het bijgevoegde schuurpapier 
gebruiken om het uiteinde van de schacht glad 
te wrijven om zo de schacht perfect in de 
poelie te laten passen. 

  

 

Het spingat is Ø 5 mm maar als je het eerste 
witte busje eruit haalt heb je Ø 8 mm.  
 
Gebruik het haakje om de draad door het 
buisje van de vlucht en het spingat te leiden. 
 
 
 
 

 


