Ontwerp en uitvoering: Christine Bakker

Benodigdheden:
26 paar linnen 35/2
2 paar contourdraad Madeira Decor N° 6 – 1503 of DMC 8.
Gebruikte slagen:
Vetergatslag, Point à la Vierge in vetergatslag met afkruising in netslag,
linnenslag, en netslag.
De 2 paren contourdraad worden als één paar beschouwd tot het begin van de stam waar ze als linnenslag
paar gebruikt kunnen worden.


Opzet:
Hang 2 paar om de topspeld, 2 maal draaien en een dubbele netslag maken.
Voeg paren toe zoals volgt:
Linkerkant:
1 speld tussen de draden van het linker bovenste paar steken, *[nieuw paar kruiselings ophangen (dit is
gelijk aan kruisen), gevolgd door draaien èn draaien + kruisen]**.
Herhalen van *[ tot ]** voor alle linker paren.
Rechterkant:
*[1speld in het patroon steken, nieuw paar daaromheen hangen, rechter draad van het (top)paar om de speld
en tussen de draden van het nieuwe paar leggen (dit is gelijk aan kruisen) gevolgd door draaien èn draaien +
kruisen]**.
Herhalen van *[ tot ]** voor alle rechter paren.


Doorvoeren van de contourdraad:
Het paar, waardoorheen de contourdraad wordt geleid, moet 2 maal gedraaid liggen, kijk naar de extra
draaiingen op de technische tekening.
De contourdraad onder de linker- en boven de rechterdraad voeren.
Het paar 1 maal draaien en verder klossen.
Het maakt niets uit van welke kant de contourdraad komt, deze methode is altijd toepasbaar.
Bij de inhammen wordt de contourdraad eenvoudig rondom de loper gelegd.
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Kerstboom is in
netslag geklost.
Tralie en Point à la
Vierge in vetergatslag.

Afwerken van de paren tot een mooie staart:
De paren worden met linnenslagen langs de laatste diagonaal geleid.
Linkerkant: steeds van rechts naar links klossen. Na de 5de speld moeten telkens 2 draden verwijderd worden
(= de linker draad uit 2 naast elkaar liggende paren).
Rechterkant: steeds van links naar rechts klossen. Verder precies zoals bij de linkerkant werken.
De contourdraden onder de laatste vetergatslagen draaien en onder de respectievelijke zijstrookjes leggen.
De zijstrookjes voorzichtig over elkaar leggen, goed aanspannen en met 1 draad van de contourdraad het
geheel bundelen met festoensteken.

Het bestuur en de leraressen van de
kantklosschool
“IEDER VOOR ALLEN WIJDENES”
wensen u
prettige feestdagen
en een voorspoedig en
gezond 2020.
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