Gratis patroon

Mannetje met ballon
april 2014
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Patroon en uitvoering: Ans van der Meij-den Dunne
Ontwerp: Bas van der Meij
Benodigdheden: 8 paar linnen 60/2 of garen van vergelijkbare dikte, bijvoorbeeld DMC 80 of
Lizbeth 80. Is uw garen wat dunner, dan kan er eenvoudig een paar extra ingehangen
worden.
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Start met de ballon midden boven. Hang 8
paar open op, met van elk paar 1 klos naar
links en 1 klos naar rechts (zie foto).
Veranker de paren aan een kant en klos de
ballon in linnenslag tot midden onder. Klos
dan de andere kant. De speld midden
onder wordt door beide lopers gebruikt.
De lopers worden naar buiten terug
geklost. Klos nu de staande paren van links
naar rechts door elkaar (halve spin) en
trek het geheel mooi glad.

Neem nu twee draden uit het midden en sla deze naar links en rechts om de bundel heen.
Knoop deze draden stevig. Knip alle draden nu nog niet te kort af.
Start voor het mannetje met vier paar in linnenslag bij
de voorste voet. Daar waar de speld twee keer gebruikt
moet worden “zeuren” (werk hiervoor de eerste keer
de speld op de normale wijze; de tweede keer het
laatste paar niet mee klossen, de loper twee maal
draaien en achter de speld langs leggen; nu wel door
alle paren terug klossen). Het mannetje kan in één keer
gewerkt worden (been, lijf, hoofd, lijf, been).
Waar de delen over elkaar heen liggen gewoon
doorklossen en de loper bij twee speldenpunten
aanhaken.
Maak voor de afhechting twee stevige vlechtjes en zorg
dat deze achter het gekloste been vast komen te zitten.

Voor de armen vier paar opzetten. Klos ook nu door over het al gekloste werk heen en haak
de loper weer op twee punten aan. Aan het einde een vlechtje maken wat achter de arm
wordt afgehecht. De tweede vlecht wordt langs de steunspelden geklost, als touwtje voor de
ballon. Haak deze vlecht aan achter de bundel.
Als er met linnen wordt gewerkt hoeft het werk niet gesteven te worden. Wordt er met
katoen gewerkt, dan is verstevigen wel aan te raden.
Als laatste worden de draden van de bundel van de ballon op de gewenste lengte afgeknipt.
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