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Montage instructie 
 

In de doos vind je de hier afgebeelde onderdelen en beslagzakjes. 
 

 
 

1. Scheer- en doekboom (identiek) 

2. Bovenregel 
3. Evenaar-regel 
4. Zijden van het getouw (links + 

rechts)  
5. Ronde stijlen van het middendeel 
6. Riethouder (voor- en achterzijde) 
7. Borst- en strijkboom (identiek) 
8. 4 beslagzakjes 

9. 4 rvs staven 6 mm dik 
(schachtstaven) en 4 rvs 
staven 5 mm dik (aanbind- en 
kruisstaven) 

10. 16 opboomstroken  
11. Rietbeugel 
12. Triplex plankje 
13. Riet 40/10 
 

 

Behalve het gereedschap uit het eerste beslagzakje heb je voor de 
montage nog een hamer, een schaar en een aansteker nodig. 
 

Als je Erica wilt afwerken met lak, olie of was, doe je dat voordat je de 
onderdelen gaat monteren. Met het stukje schuurpapier uit het eerste 
beslagzakje kun je de randen van de houten onderdelen nog wat bijwerken. 
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Montage van het middendeel 
 

 

Open het beslagzakje waar 
de schroevendraaier in zit: 

 Schroevendraaier Pz2 

 Sleutel 10 mm 

 4 bouten M6 x 55 mm 

 4 schroeven 4,5 x 45 mm 

 16 nylon wieltjes. 

 4 schroeven 4 x 35 mm 

 4 nylon busjes 

 15 houten drevels Ø8 x 
25 mm 

 2 nylon kartelmoeren M6 

 2 draadogen M6 x 30 

 3 of 5 evenaarstrips 

 Stukje schuurpapier 
 

 

Schuif op de M6 bouten elk 4 
wieltjes en schroef die in de 
gaten aan de einden van de 
ronde stijlen. Draai de 
bouten zover in het hout dat 
de wieltjes circa 5 mm 
speling houden. 
 
N.B. Met de 4 wieltjes op 
iedere bout is het getouw al 
klaar voor vier schachten. 

  

 

Tik in elke stijl 3 drevels tot 
op de bodem van de 8 mm 
gaten. De overige drevels 
heb je later bij deze montage 
nog nodig. 
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Draai de nylon kartelmoeren 
een eindje op de draadogen 
en tik ze met een hamer in 
het gat aan het eind van de 
ronde stijlen. Tik ze zo diep 
dat ze niet meer buiten het 
hout steken.  
 

  

 

Op de bovenregel gaan we 
nu de rolletjes voor de 
schachtkoorden monteren. In 
het beslagzakje zitten voor 
de twee schachten 4 
schroeven die in de 4 nylon 
busjes passen.  
 
Draai de schroeven aan en 
vervolgens een klein stukje 
terug, zodat de rolletjes vrij 
om de schroef kunnen 
draaien. 
 
Als je 1 of 2 extra schachten 
hebt moet je ook dezelfde 
schroeven en rolletjes van 
die schachten op de 
bovenregel monteren.  

 

Op de foto zie je waar de rolletjes voor 2, 3 of 4 schachten moeten zitten: 
A. Positie rolletjes bij 2 schachten 
B. Positie rolletjes bij 3 schachten 
C. Positie rolletjes bij 4 schachten 
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Leg de evenaarstrips in de groef van de evenaar-regel. De groef is iets 
langer; plaats ze zo dat ze aansluiten en dat het overblijvende stukje van de 
groef aan beide einden ongeveer gelijk is. Druk de strips in de groef en tik 
ze zo nodig na met de hamer. 
 

    
 

  
 

Met de 4 schroeven 4,5 x 45 mm schroef je de bovenregel en de evenaar 
tussen de stijlen vast; zodanig dat de drevels in de stijlen naar buiten 
wijzen. Eén zijde van de evenaar-regel steekt buiten de ronde stijlen; die 
zijde moet aan de achterkant komen, anders zou hij straks de schachten in 
de weg zitten. Controleer de vlakheid van de constructie door er langs te 
kijken en corrigeer die zo nodig.  
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Het monteren van de schachthendels 
 

 

Open het beslagzakje met 
de hendels: 

 11 schroeven 4 x 13 mm 

 3 hendelscharnieren 

 2 hendels 
 
Als je extra schachten 
monteert komt hier de 
inhoud van het betreffende 
beslagzakje bij. 

  

 

Monteer de hendels samen 
met de hendelscharnieren 
aan de bovenregel met een 
schroefje 4 x 13 mm voor elk 
hendelscharnier. Een hendel 
zit steeds tussen twee 
hendelscharnieren en er is 
dus altijd 1 hendelscharnier 
meer dan het aantal hendels. 
De overige 8 schroefjes heb 
je straks nodig voor het 
monteren van de palwielen 
en de pallen van doek- en 
scheerboom. 

  

 

De draadogen onderin de 
ronde staanders draai je 
eruit om ze er vervolgens 
weer van de andere kant 
(binnenkant van de 
constructie) in te draaien. 
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Het monteren en bevestigen van de schachten 
 

 

Open het beslagzakje met 
de hevels: 

 200 hevels (150 mm) 

 4 kleine schroefoogjes 

 4 boutjes M4 x 10 mm 

 4 schachtzijden 

 2 schachtkoorden 

 2 elastieken  
 
Als je extra schachten 
monteert komt ook hier de 
inhoud van het betreffende 
beslagzakje bij. 

  

 

Draai de schroefoogjes in 
het kleine gaatje aan het 
eind van de schachtzijden. 
Draai ze er zo diep in dat 
alleen het oogje uit het hout 
steekt en dwars op de 
lengterichting, zoals op de 
foto te zien is. 
 
 

  

   
 

Neem een elastiek en rijg het door de op één na bovenste gaatjes van twee 
schachtzijden; de einden vervolgens door de schroefoogjes, zoals op de 
foto te zien is. Knoop de einden aan elkaar met een platte knoop, en trek 
die zo aan dat de eindjes ongeveer 1 cm laat uitsteken. 
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Steek 2 van de 4 dikkere 
(Ø6 mm) metalen staven tot 
op de bodem in de gaten van 
een schachteinde. 
 
Schuif een bosje hevels over 
de staven en verwijder de 
bandjes. (Zie pagina 17 voor 
tip over Texsolv hevels) 
 

  

  
 

Als je meer dan 2 schachten hebt kun je nu het bosje hevels splitsen om 
een deel op een andere schacht te zetten: tel de hevels die je naar een 
andere schacht wilt overbrengen, knip die van de andere hevels los en 
steek er twee schachtstaven door om ze daarop over te nemen. Controleer 
goed of de staven door alle hevels gestoken zijn. 
 

  
 

Als je de andere schachtzijde op de staven schuift, gaat dat makkelijker 
wanneer je de hevels een beetje hebt geordend. Stel de andere schacht en 
eventuele overige schachten op dezelfde wijze samen. 
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Knip met een scherpe 
schaar, aan beide kanten 
van de schachten de lusjes 
door, waarmee de hevels 
aan elkaar verbonden zijn. 

  

 

Schroef de 4 mm boutjes tot 
halverwege in de gaatjes 
aan het eind van de 
schachtzijden. 

  

   
 

Neem een schachtkoord dubbel om zo het midden te vinden, knijp het 
koord daar tot een punt en steek die door het gat van een hendel. Leg de 
lus die aan de andere kant tevoorschijn komt om het eind van de hendel en 
trek het koord goed aan. Bevestig het koord van de andere schacht(en) aan 
de andere hendel(s). 
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Leg het pakketje schachten 
op zijn plaats en leid de 
elastieken om de wieltjes 
aan de onderkant. De 
schroefoogjes zitten aan de 
onderkant van de schachten. 
 

  

 

Steek de einden van de 
koorden van buitenaf door 
de gaatjes bovenin de 
schachtzijden.  
 
Let er op dat je schachten in 
de juiste volgorde met de 
hendels verbindt. 

 

  
 

Op bovenstaande foto’s zie je hoe de koorden van de hendels via de 
rolletjes naar de wieltjes moeten lopen. 
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Trek de schachtkoorden 
strak en verschuif het in de 
schachtzijde zo, dat die aan 
de onderkant ca. 3 mm 
speling heeft met het wieltje. 
Zet het koord vast door het 
boutje er dieper in te 
draaien. Als de kop van het 
boutje tot vlak bij het hout zit, 
voel je dat hij iets zwaarder 
draait.  

 

Daar stop je; het koord zit nu stevig vast en het boutje zou dol kunnen 
draaien als je het verder schroeft. Trek de schachten naar beneden, zodat 
de koorden goed strak getrokken worden. Daarna zal je de schachthoogte 
nog een keer moeten corrigeren. 
 
Overige montage 
 

 

Open het vierde beslagzakje: 

 4 schroeven 4,5 x 45 mm 

 4 kunststof dopjes 

 8 schroeven 4 x 17 mm 
met platte kop 

 2 schroeven 4 x 25 mm 

 2 schroeven 4 x 35 mm 

 6 Texsolv luskoorden van 
66 cm  

 1 Texsolv luskoord van 
120 cm 

 2 nylon lagers Ø5 mm 

 2 palwielen 

 2 pallen 

 2 boomhendels 
  

 

Neem de overgebleven 
houten drevels uit het eerste 
beslagzakje. In de gaten aan 
de onderkant van de 
getouwzijden tik je 4 drevels 
voor de dopjes waarop Erica 
straks komt te staan. 
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Tik twee drevels en de twee 
zwarte lagertjes in de zijden, 
zoals je op de foto ziet. 
 

  

 

Van de resterende drevels 
tik je er 2 in doek- en 
scheerboom.  
 
Waarschijnlijk hou je nu een 
drevel over: deze was 
toegevoegd als reserve. 

  

 

Neem de rechter 
getouwzijde, dat is de zijde 
met de grote doorlopende 
gaten. 
 
Schroef de strijkboom en de 
borstboom vast aan deze 
getouwzijde met twee van de 
zwarte schroeven 4,5 x 
45 mm. 
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Steek de doek- en 
scheerboom (identiek) door 
de grote gaten in de rechter 
getouwzijde zodat de drevels 
in de bomen tegen de zijde 
stuiten. 
 
Schroef de andere 
getouwzijde vast, nadat je 
die op de einden van borst- 
en strijkboom hebt geplaatst.  

  

 

Schuif de palwielen op de 
einden van de bomen en 
schroef ze elk met 3 
schroefjes 4 x 13 mm vast 
(Dat zijn de bolkop 
schroefjes die overbleven 
van het beslagzakje met de 
schachthendels). 
 

  

 

Schroef met de twee 
overgebleven schroefjes de 
pallen vast en daarna weer 
een klein beetje los, zodat ze 
gemakkelijk om het schroefje 
kunnen draaien. 
 
Een magneetje zorgt ervoor 
dat het palwiel tijdens 
transport niet uit de pal valt. 
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Schroef de hendels op de 
bomen vast met de 
schroeven 4 x 35 mm. 
 

  

 

Schuif de kunststof doppen 
om de drevels onder de 
getouwzijden. 
 

  

 

Schroef de aanbindkoorden 
vast op de bomen met de 8 
4 x 17 mm schroeven:  
Steek een schroef door het 
eerste gat van een koord en 
schroef het vast in het eerste 
gaatje terwijl je het koord in 
de richting houdt die door het 
palwiel geblokkeerd wordt.  
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Volg met je vinger het koord om te kijken van welke kant je een schroefje 
door het andere eind moet steken, zodat het koord niet gedraaid zit en je 
het 2e schroefje van de goede kant door het koord kunt steken. Denk er 
daarbij aan dat de koorden straks om een aanbindstaaf lopen, zoals de 
vinger op de eerste foto aangeeft. Steek een schroefje door het koordeind 
en door het eind van een tweede koord. Schroef ze vast. Doe dit zo met de 
koorden op beide bomen. Zie voor het langere overgebleven koord pag.16. 
 

  
 

Nu kun je het deel met de schachten in het getouw laten zakken; met de 
uitstekende drevels in de sleuven van de getouwzijden. Als je nu van 
binnenuit de draadogen er verder indraait, zitten de twee delen van het 
getouw aan elkaar vast. 
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Breng de koorden en 
elastieken van de schachten 
naar de voorste wieltjes. 
 

  

  
 

Schroef de twee riethouderhelften op elkaar met de schroeven 4 x 25 mm. 
Voordat je de schroeven aandraait schuif je de rietbeugel in de riethouder; 
de foto toont de juiste positie van de beugel t.o.v. de rietlade. 
 

 

Plaats de riethouder in het 
getouwtje: Als je eerst één 
kant in het lagertje steekt, 
helpt een beetje draaien bij 
het erin steken aan de 
andere kant. 
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Draai de riethouder omhoog en schuif het riet in de riethouder. Zorg er 
daarbij voor dat de rietbeugel zich in de hoek boven-achter het riet bevindt. 
 

 

Knip de einden van de 
schachtkoorden af zodat er 
nog een paar cm uit de 
schachtzijde steekt. 
 
Hou de eindjes heel even in 
het vlammetje van de 
aansteker om uitrafeling te 
voorkomen. 

  

Bevestigen kruislatten 
 

 

Het overgebleven langere 
koord gebruik je straks bij 
het opzetten van een 
schering om de twee 
metalen kruisstaven te 
bevestigen.  
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Om het getouwtje op te 
vouwen draai je eerst de 
schroefogen onder in het 
middendeel weer terug, 
zodat je het middendeel er 
uit kan tillen.  
 
 

 

Leg het middendeel horizontaal op het andere deel met de bovenste 
drevels van de ronde staanders in de sleuven. 
 

Als er een schering op het getouw zit, moet je aan de kant van de 
scheerboom de spanning eraf halen door de pal uit het palwiel te halen. De 
schachten moeten daarbij, anders dan op de foto, omlaag blijven. Plaats de 
rietlade naar voren en draai met de doekboom het weefsel zover op dat het 
riet tegen de borstboom en/of doekboom rust. Leg het triplex plaatje over de 
schering, zodat de hendels er niet in verward raken. Zet weer wat spanning 
op de schering. De palletjes blijven tijdens transport vast zitten door de 
ingebouwde magneetjes. 
 

Tips en aandachtspunten 
 

Texsolv hevels 
Texsolv hevels bestaan uit een dubbel polyester koord dat op bepaalde 
afstanden verbonden is. Het is zigzag gevouwen tot bundels van honderd 
stuks.  
Verwijder de bandjes van de bundels hevels niet, voordat er schachtlatten of 
wat anders door de grote lussen steken om de hevels geordend te houden. 
 

De spanning van de elastieken  
De schachten worden door de elastieken naar beneden getrokken, waardoor 
de ondersprong ontstaat. Bij een lagere of hogere spanning van de schering 
is daarvoor minder of meer spanning van het elastiek nodig. Die spanning is 
natuurlijk ook van invloed op het bedieningsgemak van de schachthendels. 
Bij gebruik van 3 of 4 schachten is er per schacht ook minder spanning van 
het elastiek nodig. 
De elastieken lopen rondom iedere schacht. Door het elastiek te 
verschuiven in de gaatjes van de schachtzijden kun je de spanning op het 
deel dat onder langs de wieltjes loopt en dat dus de schachten naar 
beneden trekt, aanpassen.  
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Schachthoogte 
Controleer geregeld of de elastieken goed over de wieltjes lopen en of de 
onderkant van alle schachtzijden op ca. 3 mm van de wieltjes zit. Stel dit 
zonodig bij door de schachtkoorden boven in de schachtzijden te 
verschuiven. Draai daarvoor eerst het boutje een stukje los. Draai na het 
bijstellen, het boutje weer, niet te vast, aan. 
 

Kruislatten 
Bij Erica zijn dat 2 van de 5 mm dikke metalen staven. Laat tijdens het 
weven deze kruislatten niet tussen strijkboom en schachten in de schering 
zitten. Je zou de nuttige diepte van je getouw verminderen en daardoor de 
schering onnodig zwaar belasten bij het maken van een sprong. Als je 
gewoon bent de kruislatten in de schering te laten, moeten ze tussen strijk-
boom en scheerboom blijven als je verder opboomt. 
 

Onderhoud 
Het Erica getouw behoeft geen speciaal onderhoud. Vooral als het getouw in 
een droge ruimte staat, is het aan te bevelen om na een paar maanden de 
schroeven van de constructie te controleren en zo nodig vast te draaien. 
Herhaal dit na een jaar. 
 

Wat er mis kan gaan 

 

De sprong is te klein 

Mogelijke oorzaak: 
- Het doek moet worden opgeboomd. 

 

De bediening van de hendels is te zwaar  

Mogelijke oorzaken: 
- Het doek moet worden opgeboomd. 
- Je hebt de kruislatten tussen strijkboom en schachten in de schering 

laten zitten. 
 

De schachten worden gehinderd tijdens het bewegen 

Mogelijke oorzaken: 
- Je hebt de evenaar verkeerdom gemonteerd. 
- De schroefoogjes zijn niet ver genoeg in de schachtzijkanten gedraaid. 


