Pijlenkokers voor op de rug en op de heup.
Tekst en foto’s: Marc Wilborts.
Opmaak en redactie: Jan van der Veen.

Hieronder volgt een beschrijving van het maakproces van deze fraaie quivers voor op de rug
(l) en heup (r).

Ze zijn luxe uitgevoerd met vilt, maar zijn zonder voering natuurlijk ook uitstekend te
gebruiken. Neem dan wel wat dikker leer voor de stevigheid.

Zelf Bogen Maken

Het maken van de back quiver.

Benodigde materialen: ijzergaren, leer (afmeting ca. 60 x 40 cm, netto 56,5 x 37 cm), vilt
(dikte ca. 5 mm, ca. 70 x 35 cm), messing meubelspijkers, (messing) schroefje met gesloten
oog , 2 à 4 (leren) veters, stuk hout voor houten klos, transparante jachtlak.
Benodigde gereedschappen: winkelhaak, stalen liniaal (ca. 50 cm), scherp mes,
gatenponstang of holpijp, (conact)lijm + lijmkam (elastische voor leer), houten priem met
leernaald, zevengatenzaag , snijplank, lijmtangen + drukplaten, hamer, kleine lakkwast.

Enkele halffabrikaten.
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Werkproces:

De gemaatvoerde mal. De breedtematen geven de halve breedte aan, dus gemeten vanaf de
hartlijn.

Je begint met het maken van een papieren patroon/mal voor de kegelvormige quiver. Dit
patroon breng je over op het leer, zodat je de vorm kunt uitsnijden. Een stalen liniaal kan er
bij helpen om dat mooi recht te doen. Snijden van leer levert sowieso vaak een beter
resultaat dan knippen.
Je kunt nog een papieren patroon/mal maken voor de viltlaag die de voering gaat worden
aan de binnenzijde van de koker. Het viltpatroon is aan weerszijden 2 cm smaller dan het
leer en ca 10 à 15 cm langer voor de omslag/machette aan de bovenkant.

Gebruik voor het snijden een liniaal, dat je goed aandrukt, en een zeer scherp mes.
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Het verlijmen van het vilt op het leer. Pers de materialen flink op elkaar. Op de foto wordt het witte
vilt aan de bovenzijde van de koker verlijmd.

Als je eenmaal het vilt hebt gesneden, verlijm je dit aan de binnenzijde van het leer. Zoals
gezegd, de ruwe viltrand laat je aan de bovenzijde van de back quiver wat langer voor de
machette.
Je houdt aan weerszijden van de binnenkant van het leer een strook van 2 cm vrij. Na het
aanbrengen van het vilt vouw je deze strook naar binnen en verlijmt ze op het vilt. Zo
onstaat er een stevige en stijve rand.
Hierna is het van belang dat je deze twee verlijmde stroken met planken tussen lijmtangen
zet voor goede hechting.

De hier gebruikte lap vilt bestaat uit twee kleuren. Het is op het leer verlijmd en laat een rand van 2
cm leer vrij. De rand bovenaan de foto is omgeslagen en wordt met klemmen op de viltlaag
gelijmd. De onderste rand is alvast ingesmeerd met contactlijm, net als de rand van het vilt.
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In de tussentijd dat je de verlijmde delen tussen houten planken en lijmtangen zet (½ dag),
zaag je met de zevengatenzaag een houten klos met een diameter van ca. Ø 7½ cm. Let op:
de diameter wordt mede bepaald door de dikte van het vilt. Het vilt verkleint de
binnenomtrek van het leer.
Het geboorde gat in de houten klos vul je weer op met een houten ronde stok (bv. met een
restje houten pijl).

Zevengatenboor en het
resultaat: een houten klos.

Voor het esthetische van de quiver heb ik aan de buitenzijde, langs de bovenrand, nog een
extra kleur (groen) leer aangebracht op het bruine leer. Dit is op de zelfde manier om het vilt
heen verlijmd.
Nadat je de verlijmde delen leer uit de lijmtangen hebt gehaald, begin je met het maken van
de gaten in de leren rand aan weerszijde. Zie de foto hieronder. Gebruik hiervoor de
gatenponstang of de holpijp met hamer.
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Het is belangrijk dat de gaten netjes tegenover elkaar zitten. Het beste kun je de gaten
eerst met een pen markeren op de binnenkant van de koker. Niet te kort op de rand ter
voorkoming van inscheuren.
Om de juiste diameter van de gaten in het leer te bepalen, test je eerst met de
gatenponstang of holpijp wat verschillende diameters op een leren proeflapje om te zien of
de veter past. De juiste diameter is die waarbij het lukt om de leren veter er met de hand
door te rijgen. Eventueel kun je een schuine punt aan het uiteinde van de veter snijden.
Eenmaal de definitieve gaten aangebracht in het leer, dan rijg je er de veter door van
onderaf (klos zijde) naar boven (opening quiver). Vanwege de lengte kan het nodig zijn twee
veters aan elkaar te knopen. Zorg dat deze verbinding aan de binnenkant van de koker valt.

Je zult zien dat de voering van vilt zorgt voor stijfheid van de quiver. Hierna kun je de houten
klos aanbrengen. Ik heb er zelf voor gekozen om de houten klos eerst een paar keer af te
lakken met transparante jacht lak aan de buitenzijde en een viltlaag aan te brengen aan de
binnenzijde van de quiver (zijde waar de pijlpunten komen te rusten). Deze extra viltlaag op
de klos is niet ècht nodig. Je kunt de quiver zo spartaans laten als je zelf wilt!
Probeer bij het aanbrengen van de klos eerst twee messing meubelspijkers, tegenover
elkaar,vanaf de buitenzijde door het leer/vilt in de klos aan te brengen (rode pijlen op foto).
Zorg daarna dat de klos de juiste positie heeft zodat je quiver uiteindelijk vanuit zichzelf
rechtop kan staan.
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Zodra je de houten klos in de juiste positie hebt, breng je rondom in het totaal ca. 9 messing
meubelspijkers aan met een hamer. In de naad tussen de randen van het leer zet je in de
houten klos een (messing) schroefje met gesloten oog. Hier kun je later een leren riem aan
vastmaken, zodat je de koker als back quiver op je rug kunt dragen.
In deze back quiver kun je uiteindelijk ca. 15 – 20 pijlen kwijt in alle soorten en maten.

Zelf Bogen Maken

Werkproces vilten:
Het proces van vilt maken, heb ik voor het gemak in de basistekst weggelaten. Hier een korte
uitleg.
Het vilt heb ik gemaakt met wol van mijn eigen Hampshire Down schapen. Dit werk begint
met het kaarden van de ongewassen ruwe wol. Ik heb er voor gekozen om witte en bruine
wol door elkaar heen te kaarden voor het mooi kleureffect. De gekaarde wol leg je in een
synthetische doek, in banen strak tegen elkaar aan. Vervolgens breng je wasmiddelpoeder of
vloeibare wasmachinezeep over de gekaarde wol aan. De synthetische doek vouw je naar
binnen, rol je strak op en bindt je over de hele lengte vast met touw. Deze rol laat je
anderhalf uur draaien in een wasmachine met een programma voor synthetische stoffen bij
60° graden. Je herhaalt het wasmachineprogramma een tweede keer, zodat het vilt stevig en
schoon wordt. Het resultaat is verbluffend, een prachtige gevilte lap!
Een vrouw is zelf achter deze methode gekomen nadat het vilten voor haar handen en rug te
zwaar werd. Zie onderstaande link.
http://shetlandschapen.nl/teksten/vilten%20in%20de%20wasmachine.pdf
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Het maken van de side quiver
Benodigde materialen: ijzergaren, leer (afmeting ca. 55 x 40 cm, netto 39,5 cm x 26,5 cm
zonder brede lus), vilt (dikte ca. 5 mm, 40 x 30 cm), 2 à 4 waxveters.
Benodigde gereedschappen: winkelhaak, stalen liniaal (ca. 50 cm), scherp mes,
gatenponstang of holpijp, (contact)lijm + lijmkam (elastische voor leer), houten priem met
leernaald, snijplank, lijmtangen + drukplaten.

Werkproces:
Het eerste deel van het werkproces is het zelfde als bij de back quiver. Je hebt alleen minder
materiaal nodig, geen houten klos, minder leer en minder vilt. Zoek een model (op internet)
dat je aanspreekt qua vorm en afmeting. Er zijn vele soorten quivers. Ik heb voor een side
quiver gekozen die je met een brede lus aan een leren broekriem kunt dragen. Als je een
geschikte vorm hebt, kopieer je die naar de juiste 1:1 verhouding. Vervolgens maak je weer
een papieren patroon/mal voor het leer en een papieren patroon/mal voor het vilt.
Het leer en vilt verlijm je aan elkaar en zet het tussen houten planken vooreen halve of een
hele dag onder druk. Een lijmkam is hierbij handig om de lijm te verdelen.
Ook nu weer zorgen dat je de zijden van het leer, die je aan elkaar gaat rijgen, 1 cm vrij
houdt van vilt. De patronen voor leer en vilt zijn dus bijna identiek aan elkaar met slechts
een centimeter verschil aan de te verbinden zijden.
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In dit ontwerp zitten geen rechte lijnen dus heb je niets aan een liniaal. De gebogen stukken
zijn uit de vrije hand gesneden. Gewoon eerst even oefenen met een super scherp mes op
een stukje restleer. Het is verstandig om het leer dubbelgevouwen te snijden, zodat de aan
elkaar te naaien randen perfect symmetrisch zijn.
Nu kun je beginnen met het maken van gaten in de leren rand aan weerszijden. De randen
eerst omslaan en verlijmen voor extra stevigheid is niet nodig. Het is ook hier natuurlijk
belangrijk dat de gaten bij het doorrijgen van de waxveter netjes tegenover elkaar zitten.
Het beste kun je eerst weer de gaten met een pen markeren op de binnenkant van het leer,
niet te kort op de rand ter voorkoming van inscheuren. De juiste diameter van de gaten kun
je weer bepalen op een proeflapje. De waxveter heeft een kleinere diameter nodig dan de
leren veter van het vorige ontwerp.
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Je rijgt de waxveter van de onderste punt naar boven. Om er voor te zorgen dat de
openstaande bovenrand stevig wordt en er afgewerkt uitziet, rijg je ook hier een waxveter
doorheen.

Zelf Bogen Maken

Wat nu nog overblijft is het verlijmen en vastnaaien van de brede leren lus waar straks de
leren riem doorheen komt.
Ik heb aan de binnenzijde van deze lus nog een extra laag leer verlijmd voor de stevigheid.
Voor de maten van dit extra stukje binnenleer, zie op de foto met het patroon van de side
quiver.
Bepaal voor de maatvoering van de lus eerst de breedte van de riem die je gaat gebruiken
om deze quiver te dragen.
Voor alle duidelijkheid, het leer van de quiver is gesneden uit één stuk, inclusief de brede
leren lus voor de riem.

Veel plezier met het maken van deze quivers en het schieten met je boog naar hartelust!

Heb je nog vragen aan Marc? Je kunt hem bereieken op info@boerderijdekovel.nl
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