
Workshop Sogetsuschool - vlechten/weven - voor de NIV Afdeling Den Haag d.d. 20-11-2017 
 
Materiaal: Lilly grass; 

     bloemen: de ene helft werkt met Anthuriums en de andere helft met Ornithogalum. 
Container: ongeveer 30 cm doorsnee – rond, vierkant of langwerpig of 2 dezelfde containers maar  
                    iets kleiner. 
Kenzans   : 2 kenzans, doorsnee 4 tot 6 cm (mogen verschillend van afmeting zijn). 
Opdracht : vrije schikking. 
 
Vlechten/weven/ineen strengelen.  
Het is belangrijk dat je materiaal uitkiest dat geschikt is voor deze techniek. Hierdoor leer je vaardig- 
heden ontwikkelen in het beoordelen van materialen. 
Dit onderdeel is toegevoegd aan de basistechnieken van de Sogetsuschool zoals: knippen, buigen en 
bevestigen. 
 
Hoewel het lijkt alsof de opdracht, door de techniek die jullie gaan leren, geen ruimte laat voor eigen 
inbreng, is daarbinnen toch plaats voor de eigen creativiteit. 
 
Werkwijze vlechten/weven: 
-sorteer de Lilly grass op lengte; 
-let op de voor- en achterkant van het grass (ook tijdens het vlechten); 
-bij bijvoorbeeld 5 grassen; deze onderaan bij elkaar binden. De langste grass gebruiken om te 
  vlechten; 
-de onderkant van Lilly grass is erg stijf. Om te vlechten knip je het stijve gedeelte er af (alleen bij de 
  vlecht-grassen). Bij de eerste keer hoeft dat niet omdat de vlecht-grass een van de vijf is; 
- Zigzag vlechten. De buitenste grass omvouwen en deze om en om vlechten tussen de grassen door  
  en vervolgens ga je weer terug tot het vlecht-grass op is. 
  De vlecht-grassen kun je op verschillende manieren gebruiken. 1) Als een vlecht-grass ‘op’ is, het 
  uiteinde tussen het gevlochten deel steken, dan krijg je een afhechting en een aanhechting (steek  
  je ook tussen het vlecht gedeelte) voor de volgende vlecht-grass. 2) Een andere manier is, dat als de  
  vlecht-grass ‘op’ is, je de volgende vlecht-grass aan het uiteinde bevestigt met dubbelzijdig tape of 
  floral adhesive. Hierdoor zie je nauwelijks af- en aanhechtingen; 
-bij een klein aantal grassen (ongeveer 5) kun je het vlechtwerk in de hand houden; 
-bij bijvoorbeeld 13 grassen moet je het werk plat op tafel leggen; 
-bij elke ‘terugkeer’ van de vlecht-grass goed opletten hoe strak je het grass aantrekt. Dat heeft  
  invloed op de breedte van het vlechtwerk, namelijk het uitwaaieren; 
-heb je de top van het vlechtwerk bereikt dan kun je de uiteinden bij elkaar binden met draad of 
  vastplakken. 
 
Mogelijkheden: 
-variëren met breedtes; 
-zo dicht mogelijk op elkaar werken of juist meer ruimte laten (grote zigzag); 
-breed beginnen (bv. 13 grassen) en dan op 1/3 of 2/3 gaan splitsen; 
-eventueel bloemdraad achter het vlechtwerk plaatsten om het enigszins te buigen als het niet uit 
  zichzelf buigt. 
  
Dit zijn een paar voorbeelden. Hoe langer je met een materiaalsoort bezig bent hoe meer 
mogelijkheden je ontdekt. 
 
Veel plezier, Rita van der Werf                                                         


