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Informatie en tips bij de montage 

Het is verstandig alle tekst van deze instructie te lezen, ook waar de foto’s op zich duidelijk genoeg 
zijn om het getouw te kunnen monteren. In de montage-instructie staat namelijk ook informatie 
over het gebruik van de David.  

Stiftmoeren 

Bij de constructie van het getouw worden zogenaamde stiftmoeren gebruikt. Deze cilindervormige 
moeren hebben aan een kant een sleuf. De stiftmoeren moet je zo in de gaten steken, dat de kant 
met de sleuf zichtbaar blijft. Deze sleuf geeft de richting van de schroefdraad aan. Met een platte 
schroevendraaier of een muntje kan je de stiftmoer in de juiste stand draaien. Pakt de 
schroefdraad slecht bij het erin draaien van bout of draadeind, draai de stiftmoer dan 180 graden; 
meestal gaat het dan beter. Heb je de stiftmoer verkeerd om in het gat gestoken, dan is hij er soms 
lastig uit te krijgen. Een sterke magneet kan uitkomst bieden. 

Houtschroeven 

Waar houtschroeven worden gebruikt, zijn gaten voorgeboord waarin de schroef zijn schroefdraad 
snijdt. De gebruikte houtschroeven zijn scherp en zullen het hout binnendringen, ook als zij naast 
het voorgeboorde gat terechtkomen. Na een paar slagen zal het schroeven erg zwaar gaan en 
bestaat er zelfs kans dat de schroef breekt. Let er dus op dat de schroef met zijn punt in het 
voorgeboorde gat terechtkomt. 
 
Bij eventuele herhaalde montage van een schroefverbinding is het belangrijk dat de schroef weer 
in dezelfde draad terechtkomt, die hij eerder gesneden heeft. De verbinding zou anders na een 
aantal keren zijn sterkte verliezen. Het terugvinden van de oude draad is gemakkelijk: Duw de 
schroef in het gat, terwijl je hem tegen de wijzers van de klok in draait. Een licht tikje maakt 
duidelijk dat de schroef in zijn oude draad “valt”. Draai op dat moment de schroef weer rechtsom 
en aan het lichte schroeven merk je dat je goed zit. 

Texsolv 

Op iedere schacht van de David zitten 100 Texsolv hevels van 28 cm. De bandjes waarmee de 
hevels gebundeld waren zitten in beslagzakje 3 en kun je opnieuw gebruiken om bosjes hevels te 
maken door ze op vier plaatsen af te binden. Gebruik een scherpe schaar als je de hevels van 
elkaar los knipt. 
 
Texsolv koord is een dubbel koord dat iedere 12 mm verbonden is, zodat een koord met gaatjes 
ontstaat. De Texsolv koorden zijn afgekort op het knooppunt tussen twee gaatjes. Omdat de 
gaatjes waar het koord is afgekort (doorgesmolten, zodat het niet rafelt) onvoldoende sterkte 
hebben, gebruiken we die niet. Als in deze instructie gesproken wordt over het eerste of laatste 
gaatje van het koord, wordt het gaatje bedoeld naast het gaatje waar het koord is afgekort. 
 

 

Omdat bij veel toepassingen stappen van 
12 mm te groot zijn om de lengte van het koord 
precies in te stellen, zijn er in het gemonteerde 
middendeel kunststof pennetjes door de 
koorden gestoken. Als je een pen door een gat 
steekt, wordt het koord ongeveer 1,5 mm 
korter.  
 
Per koord heb je niet meer dan 7 pennetjes 
nodig, omdat bij 8 pennetjes het koord een 
koordgat korter wordt en je het koord dus ook 
een gat strakker kunt zetten.  
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Als een koord strak gespannen staat, is het lastig er een pennetje in te drukken. Je kunt het koord 
dan ontspannen door het van een wieltje te halen of de bevestiging aan het eind los te maken. 
 
In beslagzakje 3 zitten 50 reserve pennen. 
 
In sommige van de foto’s van deze instructie kun je houten pennen zien; deze werden vroeger 
gebruikt om het koord in te korten. 

Merktekens 

Op twee plaatsen zijn te verbinden onderdelen gemerkt (A en B). Dit zijn de enige verbindingen 
waar je je gemakkelijk kunt vergissen door de onderdelen achterste voren of onderste boven te 
monteren. 

Gereedschap 

Een kruisschroevendraaier en een sleutelset zijn verpakt in beslagzakje 1. De schroevendraaier is 
een pz2, passend voor kruiskop houtschroeven. Verder is voor de montage alleen sleutel 10 nodig. 
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Montage instructie 

 

Het David getouw is al voor een belangrijk deel 
gemonteerd. Het middendeel met schachten 
en schemels schuif je uit de doos, nadat je die 
aan de aangegeven zijde hebt geopend.  
 
Met het middendeel komt dan ook de rietlade 
tevoorschijn. Met de rietlade zijn ook het riet en 
de schapplank verpakt. 

 

  
 
Open het andere eind van de doos, om daaruit de doos met onderdelen te halen. In die doos vind 
je de onderdelen die hieronder zijn afgebeeld, een kruiskopschroevendraaier pozidrive 2 en 
bandjes om de hevels eventueel later opnieuw te bundelen.  
 

 

− 10 trappers 

− 2 schuine achterregels, links en rechts  

− 2 voorstaanders 

− doek- en scheerboom 

− borstboom 

− 2 onderste zijregels 

− bovenste zijregels, links en rechts  

− strijkboom 

− voetregel 

− scharnierblokjes voor de rietlade, links en 
rechts 

− beslagzakjes; 1, 2 en 3 

− 16 opboomlatten 

− 2 kruislatten 

− 2 aanbindlatten 
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De bovenste foto toont de onderdelen van de 
David 70, met in elk van de onderste zijregels 
acht nylon lagers voor de schemels. 
 
De foto rechts toont de onderste zijregels van 
de David 90 met de extra blokjes, waarin de 
lagertjes voor de schemels zitten. 

Open beslagzakje 1 

 

Het beslagzakje bevat: 
 

− 8 draadeinden m6 x 135 met stiftmoer, ring 
en dopmoer 

− 2 bouten m6 x 70 met stiftmoer en ring 

− 4 schroeven 5 x 50 mm (deze zijn nodig bij 
een David 90 en mogelijk afwezig in het 
beslagzakje van een David 70) 

− sleutelset (alleen de sleutel 10 is nodig bij 
de montage) 

  

 

Als je getouw een David 90 is, schroef dan de 
lagerblokjes aan de onderste zijregels, aan de 
kant waar ook de gaten voor de stiftmoeren 
zitten. 
 
Plaats het middendeel van het getouw met de 
achterkant tegen een muur of een tafel. 
 
De staanders van het middendeel zijn met A 
en B gemerkt op de plaatsen waar de 
bovenste zijregels gemonteerd moeten worden 
met hun overeenkomstig gemerkte kant. 

 

 

Draai de stiftmoeren van de acht draadeinden, 
maar laat de dopmoeren en ringen erop zitten. 
 
Steek een stiftmoer in de bovenste zijregel, 
aan de gemerkte kant. De stiftmoer moet met 
het korte eind in het gat gestoken worden. Het 
andere eind heeft een sleufje om de richting 
aan te geven van het gat met schroefdraad. Dit 
sleufje moet zichtbaar blijven.  
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Steek een draadeind door het gat in de 
staander. 
 
Schuif de bovenste zijregel op het draadeind 
en duw hem met zijn houten deuvels in de 
gaten van de staander. 
 
Draai het draadeind in de stiftmoer en 
corrigeer de stand van de stiftmoer zonodig 
met een muntje of platte schroevendraaier. 
 

 

 

Nadat je op dezelfde wijze de andere drie 
zijregels aan de staanders van het middendeel 
bevestigd hebt, plaats je de voorste staanders 
aan weerskanten op de deuvels van de 
zijregels. 
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Bevestig de voorste staanders aan de zijregels 
en draai alle dopmoeren met de sleutel aan.  
 

  

 

Knip de nylon bandjes door, waarmee de 
schemels aan de achterregel verbonden zijn. 
 
Plaats de schemels een voor een, te beginnen 
met de achterste, met de uiteinden in de nylon 
lagertjes: Steek een uiteinde in het lagertje, 
terwijl je het uiteinde aan de andere kant onder 
de zijregel houdt. Breng nu dat uiteinde naar 
de binnenkant van de zijregel en plaats het in 
het lagertje. Druk het uiteinde naar binnen, 
terwijl je de schemel draaiend beweegt. 

  

 

Monteer met de overgebleven bouten uit het 
beslagzakje de beide scharnierblokjes aan de 
bovenkant van het getouw. 
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Open beslagzakje 2 

  

Het beslagzakje bevat: 
 

− 6 trapperbevestigingsblokjes 

− 6 schroeven 6 x 70 

− 5 assen  6 x 122 mm 

− 5 nylon bussen  6-8 x 30 

− 4 schroeven 5 x 50 

− 80 schroeven 4 x 17 
 

  

 

Draai de kleine schroefjes in de acht gaatjes 
van iedere trapper. Laat de schroefkopjes 
ongeveer 5 mm uitsteken, zodat de schroef-
draad net in het hout verdwijnt. 

  

 

Monteer de trappers aan de voetregel. De 
schroefjes van de trappers moeten naar het 
midden wijzen, dus de linker vijf trappers 
spiegelbeeldig met de rechter vijf trappers.  
 
Schroef een scharnierblokje vast en schuif er 
een as in met een nylon bus en aan iedere 
kant een trapper. Schroef vervolgens het 
tweede scharnierblokje op de voetregel. 
Monteer zo alle tien trappers. 
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Plaats de voetregel met de trappers tussen de 
staanders van de David en schroef die met de 
vier schroeven 5 x 50 vast. 
 

 

 

Controleer of de koorden van de schemels 
naar de schachten precies in het midden van 
de schemels zitten en verschuif de verbinding 
met de schemel zonodig. Doe dit bij de voorste 
en achterste schemel en verschuif de 
koordverbindingen van de tussenliggende 
schemels vervolgens zodanig dat ze een 
rechte lijn vormen. 
 

Open beslagzakje 3 

 

Het beslagzakje bevat: 
 

− 2 draadeinden  6 x 135 met elk 2 ringen 
en 2 vleugelmoeren 

− 4 schroeven 5 x 50 

− 8 schroeven 4 x 15 

− 2 pallen 

− 2 schroeven 4,5 x 17 bolkop 

− 2 schroefogen  6 

− 2 schroeven 3 x 20 

− 2 boomhendels met O-ring (als je een 
scheerboomrem op de David monteert, 
heb je maar één hendel nodig) 

− 3 O-ringen (waarvan 1 reserve) 

− 60 aanbindkoorden voor de trappers 

− 6 boomkoorden 

− 50 reserve pennetjes voor het inkorten van 
Texsolv koorden 
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De aanbindkoorden voor de trappers zijn al op 
de juiste lengte afgekort op een knooppunt 
tussen twee gaatjes.  
 
Het laatste gaatje voor het eind gebruiken we 
niet omdat het geen sterkte heeft.  
 
Voor het aanbinden van de trappers maak je 
de koorden met een lusje om de schemels 
vast, door het ene eind door het (op een na) 
laatste gaatje van het andere eind te steken. 
 

  

 

Trek het lusje strak en haak het (op een na) 
laatste gaatje van het andere eind om het 
overeenkomstige schroefkopje van de trapper.  
 
Maak de trapperaanbinding voor het werkstuk 
dat je van plan bent te weven, of bind iedere 
schacht tenminste aan een trapper aan. 
 

  

 

Boven in het getouw zit voor iedere schacht 
een trekveer die de schacht omhoog trekt via 
een koord dat over een houten schijf loopt.  
 
Het bewegingssysteem van veren, schijven, 
schachten, schemels en trappers wordt 
geblokkeerd door een blokkeerpen rechts 
boven in het getouw. Deze pen loopt door een 
gat in de schijven. 
 
Verwijder de blokkeerpen uit het getouw. Dit 
gaat beter als je met je andere hand de 
schachten neerwaarts duwt. 

 
Schachten, schemels en trappers worden nu omhoog getrokken tot de trappers stuiten tegen de 
dwarsregel achter in het getouw.  
 
De hoogte van de schachten wordt dus bepaald door de verbinding tussen de schachten en 
de trappers en niet door de lengte van de koorden die vanaf de schijven naar de schachten.  
 
Door lengte van de koorden tussen de schemels en de schachten te verlengen of in te korten (met 
behulp van de kunststof pennetjes) komen de schachten hoger of lager te hangen. 
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Voor het monteren van het achterdeel van de 
David verzamel je nu de linker en rechter 
schuine achterregel, de strijkboom en de 
scheerboom (een van de twee ronde bomen 
met palwiel).  
 
Monteer ze tot een geheel door ze aan elkaar 
te schroeven met de 4 schroeven 5 x 50, zoals 
op de foto te zien is.  
 

  

 

Als je op de David ook een rem voor de 
scheerboom monteert, neem dan uit het 
beslagzakje van de rem de beugel voor de 
kabelhaak en schroef die vast bij de verbinding 
van de strijkboom en de rechter schuine 
achterstaander. 
 

  

 

Plaats het achterdeel met de kunststof stiften 
in de gaten aan de achterkant van het getouw. 
 

  

 

Verwijder van beide draadeinden een vleugel-
moer en een ring.  
 
Steek de draadeinden door de gaten van de 
staanders en het achterdeel.  
 
Schuif de ring weer op het uitstekende eind en 
draai de vleugelmoeren goed vast. 
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Schroef in beide staanders een schroefje 
3 x 20 (dus niet de bolkopschroeven 4,5 x 17) 
in het voorgeboorde gaatje, zodat de kunststof 
stiften in de staanders vast zitten.  
 
Deze kunststof stiften zijn de scharnieren voor 
het inklappen van de achterkant van de David.  
 
Daarbij moeten natuurlijk de draadeinden eerst 
weer verwijderd worden. 

 

 

Plaats de doekboom in het getouw.  
 
Steek de kant met het palwiel eerst door het 
gat van de rechter regel. Hierbij moet je het 
andere eind van de boom vlak onder of boven 
de linker zijregel houden. Omdat de boom iets 
schuin loopt gaat hij strak in het gat en zul je 
een draaiende beweging moeten maken om 
hem er door te krijgen. 
 
Om het andere eind van de boom in het blinde 
gat van de linker zijregel te plaatsen, moet je 
die zijregel wat naar buiten duwen. 

  

 

Schroef de pallen vast bij de palwielen van 
beide bomen met de bolkopschroeven 
4,5 x 17. 
 
Draai de schroeven helemaal aan en zover 
terug dat de pal net vrij om de schroef kan 
draaien. 
 

 

 

Steek de boomhendels door de gaten van de 
bomen en schuif een O-ring over het eind. 
 
Als je een rem voor de scheerboom op de 
David monteert, heb je voor de scheerboom 
geen hendel nodig. 
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Draai de twee schroefoogjes in de gaatjes aan 
de achterkant van de schuine regels. Gebruik 
een spijker of iets dergelijks om ze er gemak-
kelijk in te kunnen draaien. 
 
Deze oogjes dienen om daaraan de kruislatten 
te bevestigen, tenminste als je gewend bent de 
kruislatten tijdens het weven in je schering te 
laten zitten. Tijdens het weven mogen de kruis-
latten in de schering niet tussen strijkboom en 
schachten zitten. Bij het maken van een 
sprong zou je schering overmatig belasten, 
doordat de draden niet vanaf de strijkboom uit 
elkaar kunnen gaan. Anders gezegd: Je 
gebruikt de diepte van je getouw niet. 

  

 

Gebruik de 8 schroefjes 4 x 15 om de 6 boom-
koorden aan de bomen te schroeven. 
 
De twee middelste schroefjes moeten daarbij 
door de einden van twee koorden gestoken 
worden. 
 

  

 

Plaats het eind van een van de rietladehangers 
in het nylon lager van het scharnierblokje. Let 
er op dat je voor- en achterkant van de rietlade 
niet verwisselt; kijk twee foto’s verder om te 
zien welke richting de bocht in de rietlade-
hangers moet hebben. 
 

 

 

Als aan een kant het eind van de 
rietladehanger tot op de bodem in het lager zit, 
plaats je het eind van de andere rietladehanger 
voor het lager van het andere scharnierblokje. 
Nu moet je deze rietladehanger met je hand zo 
verbuigen, dat het eind in lijn komt met het 
lager en naar binnen schuift. 
 
Het riet kan uit de rietlade verwijderd worden 
door de bovenrietlade omhoog te schuiven. 
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Plaats de borstboom op de pennen van de 
voorste staanders van het getouw. De plastic 
folie moet nog van het riet verwijderd worden. 
Door de bovenrietlade omhoog te schuiven 
kun je het riet eruit nemen.  
 
Als je vervolgens de bovenrietlade aan één 
kant helemaal naar beneden schuift, kun je die 
ook verwijderen. 
 
De onderrietlade vormt bij het inrijgen door de 
hevels een goede steun voor je armen. Maar je 
kunt de rietlade ook helemaal naar de 
achterkant van het getouw draaien. Daarvoor 
moet de borstboom eerst weer verwijderd 
worden. 

  

 

Plaats de schapplank die je bij het uitpakken 
van de rietlade vond op de David, met het 
gaatje in de plank rechts achter. 
 

  

 

Dit gat in de schapplank dient om de 
blokkeerpen te bewaren. 
 

  

 

Tip: 
 
Als je hevels op een schacht wilt toevoegen, of 
er hevels af wilt halen, is het nodig om het 
systeem te blokkeren door de blokkeerpen 
door de gaten van de schijven te steken.  
 
Het is handig om bijvoorbeeld een breipen 
links boven door alle koorden waaraan de 
schachten hangen, te steken. Als je de 
schachtlat dan van het koord haakt, blijft het 
koord op zijn plaats. 
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Montage van de rem op de scheerboom 

 

In het beslagzakje zit: 
 

− 1 remkabel 

− 1 slotbout m8 x 70 met grote ring, bus  

8-10 x 36, kleine ring en dopmoer 

− 1 houtdraadbout 6 x 30 

− 2 schroeven 4 x 30 

− 1 bevestigingsbeugel (al eerder 
gemonteerd) 

− 1 houten pen 

− 1 schroefhaak m6 met kartelmoer 

− 1 veer 

  

 

Schuif de remschijf over het eind van de 
scheerboom.  
 
Steek de houten pen door het gat in de 
scheerboom. 
 
Schroef de pen vast op de remschijf met de 
schroeven 4 x 30: Draai en schuif de pen zo 
dat de schroefgaten precies uitkomen op de 
voorgeboorde schroefgaatjes in de remschijf.  
 
De pen moet zo gedraaid zijn dat de 
schroefkoppen in de verzonken kant komen. 
 

  

 

Steek de remkabel door het gat in de hendel in 
de op de foto getoonde richting. 
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Steek de slotbout van binnen uit door het gat 
onder de remschijf en schuif er de grote ring 
en daarna de bus op. 
 

  

 

Schuif de remhendel over de bus en na de 
kleine ring volgt de dopmoer.  
 
Draai de dopmoer met sleutel 13 stevig aan, 
zodat het vierkante deel onder de kop van de 
slotbout goed in het hout trekt. 
 

 

 

Draai met sleutel 10 de houtdraadbout in het 
daarvoor bestemde gat in de schuine 
achterregel. Draai hem slechts zover in het 
hout dat de schroefdraad net verdwenen is. 
 

  



16 

 

Schroef de kartelmoer van de haak, steek de 
haak door de beugel en draai de kartelmoer er 
weer een stuk op. 
 
Leid de remkabel om de remschijf en leg hem 
om de haak. 
 

 

 

Haak de veer om de steel van de 
houtdraadbout en de schroefkop in de 
remhendel. 
 
Trek de remhendel omhoog en draai de 
kartelmoer zover aan dat wanneer je de hendel 
loslaat, hij in ongeveer horizontale stand blijft. 
 
Wanneer je de rem op de scheerboom 
gebruikt, kan dat natuurlijk alleen als je de pal 
van het palwiel van de scheerboom buiten 
werking stelt. 
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Garantie en contact 

Louët producten zijn wereldwijd bekend door hun goede kwaliteit, doelmatigheid en originele 
ontwerp. Overal vind je tevreden gebruikers, zie zich geruggesteund weten door onze service. Wij 
voelen ons verantwoordelijk voor onze producten en zien het als onze taak onze klanten naar 
tevredenheid van dienst te zijn. 
 
Als je na het lezen van deze handleiding nog steeds vragen hebt kun je contact opnemen met je 
dealer of rechtstreeks met ons. 
  
Louët BV 
Kwinkweerd 139 
7241 CW  Lochem 
Nederland 
T: + 31 (0)573-252229 
F: + 31 (0)573-253858 
E-mail: info@louet.nl 
Website: www.louet.nl 
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