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Ons 40-jarig jubileum was aanleiding om de S10, het
spinnewiel waar het allemaal mee begon, in een nieuwe
vorm te brengen; de S10 Concept. Deze S10C maakt het
mogelijk je spinnewiel naar eigen voorkeur samen te
stellen. Je hebt nu de onderdelen voor je ideale spinnewiel,
maar je houdt de mogelijkheid andere onderdelen te
bestellen om je spinnewiel te veranderen, aan te passen
aan nieuwe wensen.
Zo kun je overstappen van enkel trapplankje naar dubbel
trapplankje (of andersom), of een ander vliegwiel monteren.
Je kunt ook Irish tension met Scotch tension verwisselen.
Zo kun je dan bijvoorbeeld met Scotch tension spinnen en
met Irish tension twijnen.
Ik wens je veel plezier met het spinnen op je nieuwe S10
Concept wiel.
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Montage
In de doos zitten de volgende onderdelen:
- Achterpaal
- Doosje met beslagzakje(s) en de bovenbouw (Irish of Scotch tension)
- Onderstel (enkel- of dubbeltrappend)
- Vliegwiel (classic, 3 spaken of 5 spaken)
- Vlucht en spoelen
- Twijnrek en (alleen voor DT) blok
Het beslagzakje bevat:
- Zakje met asconstructie
- Zakje met excenterconstructie
- 2 sterknoppen M6
- 1 bout met gekartelde kap M8x40
- 1 stiftmoer M8
- 1 snaar
- 1 steeksleutel 13
- 1 kruiskopschroevendraaier Pz2
Niet op foto:
- 1 schroef 3x20 mm (voor
montage trapstokje)
In het zakje met de asconstructie
van het wiel zit:
- As met bevestigingsplaatje
- 3 schroeven 4,5x20 mm
- Veertje
- 2 borgringen (1 reserve)
In het zakje met de excenterconstructie zit:
- 1 kogellager
- 1 platte ring
- 1 veerring
- 1 inbusbout M6x20 mm
- inbussleutel 4 mm
Bij een onderstel met twee
trapplankjes zit in het
onderdelendoosje nog een zakje
met een hoekijzertje, een schroef
4,5x20 mm en nylon ringetje.
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Schroef de flens met as op het wiel met de 3 schroeven 4,5 x 20 mm en
schuif de veer over de as. Op de foto is het wiel met drie spaken genomen.
Steek de as van het wiel vanaf de
voorkant door de kogellagers in de
achterpaal. Duw het wiel naar de
achterpaal zodat je de veer samenknijpt en de as aan de achterzijde
ver genoeg uitsteekt om de nylon
borgring in de groef van de as te
duwen. De ring (feitelijk een
hoefijzervorm) heeft een uitstekend
randje om hem er met je nagel weer
uit te kunnen halen; het randje moet
dus aan de buitenkant zitten.
Steek het flexibele eind van het
trapstokje door het gat in het
trapplankje. Draai het trapstokje zo
dat de cup aan het andere eind naar
het wiel toe zal wijzen. Zorg ervoor
dat de onderkanten van het flexibele
stukje en trapplankje gelijk zijn. Dit is
vooral belangrijk bij het
dubbeltrappende onderstel, zodat
beide trapplankjes met dezelfde
uitslag bewegen. Schroef de
constructie vast met het 3x20 mm
schroefje.
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Bevestig het verbindingsbalkje aan de voorregel met ring en dopmoer. Gebruik
daarvoor het eind van het balkje waar de ring en dopmoer op de schroefdraad
zitten. Draai de dopmoer met de sleutel stevig aan.

Alleen voor het dubbeltrappende onderstel (hardware in apart zakje):
Steek het hoekijzertje met zijn lange eind door het nylon lager in de ronde stok en
schuif de nylon ring er op.
Druk het andere eind in het gat en zet
het hoekijzertje vast met de schroef
4,5 x 20 mm.

Bevestig het onderstel (enkel- of
dubbeltrappend) aan de achterpaal:
Steek het draadeind door het gat
onderin de achterpaal en schroef de
verbinding vast met een van de
sterknoppen.
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Monteer het excenterlager: Steek het inbusboutje door het kogellager, schuif
er de ringen overheen, eerst de veerring, dan de platte. Schroef dit m.b.v. de
inbussleutel stevig vast in het gat op de voorkant van het wiel.

Leg de snaar om het trapstokje en klik de cup op het kogellager; houd de
cup schuin terwijl je hem er op duwt (en er later af wilt halen). Borg de
verbinding door de ring naar het wiel toe te schuiven.
Monteer bout en stiftmoer bovenin
de achterpaal. De stiftmoer heeft
een sleufje dat aan de buitenkant
moet zitten en dat de richting van de
schroefdraad aangeeft.
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Voor Irish tension uitvoering:

Voor Scotch tension uitvoering:

Steek het bovenstuk met het
draadeind door het gat in de
achterpaal en draai het vast met de
andere sterknop.

Steek de poelie met het lagerdeel
in het gat van de achterpaal. Zet
het vast met de kartelbout. Leg de
snaar om poelie en wiel.

Maak het geheel compleet door het
spillager met behulp van de
kartelbout boven in de achterpaal
vast te zetten. Nu kun je de snaar
om het wiel en het spillager leggen.

Steek het bovenstuk met het
draadeind door het gat in de
achterpaal en draai het vast met
de andere sterknop.

Maak je wiel vervolgens compleet met vlucht en spoelen.
Vluchten voor Irish tension:
SA0125

Vluchten voor Scotch tension:

Standaard met
haakjes

SA0145

Spingat: 12 mm

Standaard met
haakjes
Spingat: 12 / 8 mm
Ratio’s: 1:6 / 1:8.5 /
1:12.5 / 1:19

6

SA0124

Standaard met
schuifjes

SA0144

Spingat: 12 mm

SA0132

Spingat: 12 / 8 mm
Ratio’s: 1:6 / 1:8.5 /
1:12.5 / 1:19

Snel met schuifjes

deel van SA0147

Spingat: 10 mm

SA0131

Bulky
Spingat: 12 mm

SA0135

Standaard met
schuifjes

Snel met schuifjes
Spingat:12 / 8 / 5 mm
Ratio’s: 1:6 / 1:8.5 /
1:12.5 / 1:19 /
1: 27

Deze snelle vlucht is onderdeel van
een set, compleet met 3 spoelen,
rijghaakje en een extra poelierschijfje voor de 1:27 ratio.

Art yarn
Spingat: 20 mm

Spoelen voor Irish tension:
SA0102

Spoelen voor Scotch tension:

Standaard

SA0104

Volume: 393 cm3
(25.1 cubic inch)

Ratio’s: 1:5.5 /
1:7.5 / 1:10.5
Volume: 670 cm3
(42.4 cubic inch)
SA0113

Standaard

High speed

SA0114

High speed
Volume: 163 cm3
(9.4 cubic inch)

Ratio’s: 1:6.5 /
1:9.5 / 1:15
Volume: 580 cm3
(35.1 cubic inch)
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SA0115

High speed dikke
schacht
Ratio’s:1:6.5 / 1:9.5 /
1:15. Vol: 385 cm3
(23 cubic inch)

SA0112

Bulky/Art yarn
Ratio’s:
1:4 / 1:5 / 1:6
Volume: 1240 cm3
(75.4 cubic inch)

Deze bulky/art yarn spoel past alleen
op de bulky of art yarn vlucht.
Voor Irish tension uitvoering:

Voor Scotch tension uitvoering:

Neem de vlucht met spoel en
plaats hem met de as in het
spillager en het spingatlager aan
de voorkant op het koperen
lagerschaaltje.

Steek de vluchtas met een spoel
erop in het gat van de poelie. In
dit gat zit een pennetje dat past in
het sleufje aan het eind van de
vluchtas. Draai de vlucht tot het
pennetje in het sleufje schuift en
de vlucht naar binnen getrokken
wordt door het magneetje achter
in het gat van de poelie.
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Remsysteem Irish tension:

Remsysteem Scotch tension:

Het afremleertje kan helemaal los als
je begint te spinnen met een lege
spoel.

Leg het remkoordje in de groef
van de spoel, leid het aan beide
kanten achter de haakjes en draai
de afremknop zover aan dat er
net iets spanning op het koordje
staat. Let erop dat het koordje
aan beide kanten met hetzelfde
aantal slagen om de afremknop
zit.

Je kunt de stroefheid waarmee de
afremknop draait bijstellen met
het schroefje aan de onderkant
van het bovenstuk.
SA0122
Twijnrek

SA0143
Twijnrek ScT
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SA0121
Blok voor twijnrek

Er zijn verschillende manieren waarop je de het twijnrek en blok op je
spinnewiel kunt bevestigen. Hieronder zijn een aantal opties weergegeven.

Op een enkeltrappend onderstel kun je het twijnrek rechtstreeks
bevestigen. Met behulp van een twijnrekblok en een extra twijnrek kun je 4
spoelen plaatsen.
Deze foto’s tonen de standaard twijnrekjes; hier passen zowel de Irish
tension als Scotch tension spoelen op. Bij de Scotch tension steken de
assen een stukje boven de spoelen uit.

Op een dubbeltrappend onderstel kan de combinatie van rek en blok op
verschillende plaatsen worden bevestigd. De foto links toont het Scotch
tension twijnrek met de kortere assen, waarop alleen Scotch tension
spoelen passen.
Accessoires voor S10 Concept
SA0119
Vrijstaande
twijnspoelhouder

De vrijstaande twijnspoelhouder is verbeterd. Het
heeft lange 6 mm assen en is geschikt voor alle
Louët spoelen. Aan de ene zijde passen er vier
standaard of snelspinspoelen op. Door de assen te
verwijderen en er drie aan de andere kant te plaatsen
passen er drie bulky/art yarn spoelen op. De dwarsbalk van de twijnspoelhouder heeft een vilten buffer
voor iedere spoel, waardoor de snelheid van de
spoel wat afgeremd kan worden. De mate van
afremming bepaal je door de schuinte van de balk.
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SA0140
Tas S10C/S11

Alle versies van de S10C zijn gemakkelijk
te demonteren en passen dan in de tas die
als accessoire geleverd wordt. De tas is
verstevigd en heeft een extra vak voor
accessoires en vezels.
Om het spinnewiel te demonteren verwijder
je de vlucht en spoelen en draai je de twee
sterknoppen los.

Spin instructie
Zowel met een enkel- als dubbeltrappend onderstel kun je met één voet
trappen. Dit geeft je de mogelijkheid om wat schuin ten opzichte van je
spinnewiel te zitten. Als je twee trapplankjes gebruikt, trapt dat lichter, maar
zit je precies recht tegenover je spinnewiel. Vooral bij het spinnen met hoge
ratio’s, waarvoor natuurlijk meer kracht nodig is, heb je profijt van het
dubbeltrappende onderstel.
Ga ontspannen zitten tijdens het spinnen; er kan gerust een flinke afstand
zijn tussen je handen en het spingat. Je hoeft er ook niet recht voor te zitten;
de draad kan onder een hoek het spingat binnen komen.
Als je niet eerder hebt gesponnen kan het verstandig zijn om eerst alleen het
trappen te oefenen, tot je voeten op de automatische piloot kunnen werken.
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Je kunt ook een al gesponnen draad ‘spinnen’ of twee draden twijnen.
Hierdoor hoef je minder aandacht aan je handen te besteden en is het
spinnewiel wel daadwerkelijk aan het spinnen.
Over het algemeen laat je het vliegwiel met de klok mee draaien als je aan
het spinnen bent (het twisten van de vezels om een enkele draad te maken)
en tegen de klok in als je twijnt (het samenvoegen van twee of meer
draden).
Leid een begindraad door het spingat, langs het haakje en door de
verschuifbare draadgeleider of langs de haakjes. Maak een dubbele knoop
aan het uiterste eind van de draad en steek die in het sleufje van de
spoelschacht. Je hebt de rijghaak alleen nodig bij de snelle Scotch tension
vlucht; de andere vluchten hebben een spingat die groot genoeg is om de
draad met de hand er doorheen te rijgen.
Het spingat van de Scotch tension vluchten heeft een verwijderbaar nylon
busje, waardoor je de keuze uit een 8 of 12 mm spingat hebt. Het kleinere
spingat is prettig bij het spinnen van dunne draden. De snelle Scotch tension
vlucht heeft zelfs nog een busje, waardoor je het spingat tot 5 mm kunt
verkleinen.
Door het vluchtschuifje te verplaatsen kun je de spoel gelijkmatig vullen. Als
je een vlucht met haakjes hebt, verplaats je de draad zodat het telkens over
een ander haakje naar de spoel wordt geleidt. De haakjes zijn aan beide
zijden van de vlucht versprongen geplaatst, waardoor je de spoel
gelijkmatiger kunt vullen.
Als je de snaar op de grootste diameter van de poelie (Scotch tension) of
spoel (Irish tension) legt, is de versnelling het traagst en krijg je dus minder
twist bij dezelfde trapsnelheid en toevoer van de draad. Met de snaar op de
kleinere diameters van de poelie of spoel krijg je meer twist, goed voor een
dunnere draad of voor meer draadlengte in dezelfde tijd. Hoe kleiner de
diameter waarmee je spint, hoe zwaarder je moet trappen en een dubbeltrappend onderstel van pas komt. De versnellingen van de verschillende
poelies en spoelen zijn eerder in deze handleiding gegeven.
Wanneer je het spinnewiel laat draaien zonder dat je aan het spinnen bent,
maakt de spoel soms een irritant geluid. Dat komt doordat de spoel niet door
de draad wordt meegetrokken en in trilling gebracht wordt door de draaiende
vluchtas. Dit geluid kun je mogelijk ook horen als je bij de “long draw”
techniek de draad erg snel op de spoel laat winden. Een druppeltje olie op
de spoellagers lost dat probleem op.
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Spinnen
Knoop een lus in het andere eind van
de draad, steek er wat vezels door
van het materiaal dat je gaat spinnen
en twist die aan beide kanten van de
lus tot een draad.

Als je rechts bent neem de wolvoorraad losjes in je linkerhand. Met de
vingers van de rechterhand trek je de wol uit de voorraad tot een lont van de
gewenste dikte.
Terwijl je trapt schuif je je vingers weer terug en trek je opnieuw wol uit de
voorraad. Houd duim en wijsvinger altijd gesloten, zodat er geen twist in je
voorraad komt. De snelheid van trappen moet je aanpassen aan de snelheid
waarmee je met je handen werkt, zodat er goede twist ontstaat.
Afremming regelen
Door de afremming van de vlucht (Irish tension) of de spoel (Scotch tension)
kun je de trek op de draad regelen.
Bij Irish tension spinnewielen wordt de twist veroorzaakt door het
draaien van de spoel. Omdat de draad de vlucht met de spoel
verbind gaat deze ook draaien. Dit resulteert in trek op de draad,
veroorzaakt door de kracht die nodig is om de vlucht te draaien.
Door het afremleertje met behulp van de kartelmoer strakker op de vlucht te
draaien krijg je meer trek. Als je weinig trek nodig hebt, kun je ook de
kartelmoer losmaken en het afremleertje los laten hangen. Een druppeltje
olie op het spingatlager kan de trek nog verder verminderen.
Bij Scotch tension spinnewielen wordt de twist veroorzaakt door het
draaien van de met de poelie verbonden vlucht. Omdat de draad de spoel
met de vlucht verbindt gaat deze ook draaien. Dit resulteert in trek op de
draad, veroorzaakt door de kracht die nodig is om de spoel te draaien. Door
het afremmingskoord met behulp van de knop strakker op de spoel te
draaien krijg je meer trek.
Voor beide systemen is het zo dat als de spoel voller wordt, je meer zal
moeten afremmen om om dezelfde trek op de draad te houden. Dat
betekent ook dat het spinnewiel wat zwaarder gaat trappen als de spoel
voller wordt.

13

Twijnen
Vanaf de twijnspoelhouder of het twijnrek kun je de draden van twee of meer
spoelen samen twijnen tot één draad. Zorg ervoor dat de draden tussen de
handen mooi evenwijdig liggen voordat je ze in elkaar laat draaien.

Wat kan er mis gaan?
De draad is te hard en te kringelig.
Dit komt door te veel twist, doordat:
1. Je trapt te snel in verhouding tot het werk met je handen.
2. De draad trekt niet voldoende naar binnen. Je moet de vlucht (Irish
tension) of spoel (Scotch tension) meer afremmen.
3. De draad loopt niet goed langs de geleiders.
4. De spoel is vol.
De draad breekt herhaaldelijk.
Mogelijk oorzaken:
1. Te veel trek op de draad. De vlucht (Irish tension) of spoel (Scotch
tension) moet minder sterk afgeremd worden.
2. Te weinig twist waardoor de draad geen sterkte heeft.
3. Slechte kwaliteit wol (te korte vezel).
Het spinnewiel trapt zwaar.
Mogelijke oorzaken:
1. Je remt meer dan nodig is om de draad naar binnen te trekken.
2. De draad loopt niet goed langs de geleiders,
3. Je bent dikke of te onregelmatige wol aan het spinnen met een te grote
versnelling.
4. De spoel is vol.
De lont trekt te moeilijk wol uit de voorraad.
Mogelijke oorzaken:
1. Je houdt de wolvoorraad te strak vast.
2. De twist is tot in de wolvoorraad gekomen, mogelijk als gevolg van te veel
twist. Zorg ervoor dat de twist niet voorbij je vingers komt.
3. Slecht kwaliteit wol (vervilt; het heeft voorbereiding nodig).
De vluchtschuifjes schuiven te makkelijk.
Je kunt de vluchtschuifjes met een tangetje
krapper maken, door het stalen beugeltje wat
samen te knijpen. Het beugeltje is van verenstaal en je moet hem tamelijk ver samendrukken, wil hij niet het zelfde stuk terug veren. Aan
de andere kant; als hij te nauw wordt, is het
lastig hem weer wijder te maken. Knijp hem
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dus iedere keer iets verder en test steeds op de vlucht of het voldoende is.
Hoe kun je de vluchtschuifjes gemakkelijk verplaatsen?
Om de spoel gelijkmatig te vullen verplaats je de draadgeleider op de vlucht
zoals op de foto’s te zien is.
Van je af:

Naar je toe:

Wat als ik mijn spinnewiel een tijdje niet gebruik?
Als je het spinnewiel niet gebruikt, is het raadzaam dat je de snaar ontspant
door hem voor de poelie op de metalen schacht (Scotch tension) of van de
spoel op de vluchtlager (Irish tension). Je kunt hem ook helemaal van het
wiel afhalen.

Onderhoud
Eventueel kun je met een druppeltje olie de nylon lagers van de
trapperscharnieren en het wipje (bij een dubbeltrappend onderstel) smeren.
De kogellagers hoeven niet gesmeerd te worden, dit kan ze zelfs
beschadigen.
Zorg dat er geen rommel in het gat van de poelie van Scotch tension (vlucht
aangedreven) spinnewielen komt. In de bodem van het gat zit een
magneetje dat de vlucht op zijn plaats houdt. Mocht een stukje ijzer in het
gat aan het magneetje vast zitten, gebruik dan een pincet om het er uit te
halen.
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