Kerstboom als raamversiering
Aantal klosjes:
Kleur: 26 paar
Basiskleur: 28 paar Linnen 50 of 60
Gebruikte slagen:
1.Linnenslag: voor het doorvoeren van de gekleurde draden
2.Naar keuze: Brusselse slag of vetergatslag: voor het
vastleggen van de gekleurde draden.
Garen:
Basiskleur afgewisseld met kleurdraden (kleuren en dikte
naar eigen keuze, kan ook zilver of goud zijn, zelf heb ik
gebruik gemaakt van een Dazzlepakket (dikte vergelijkbaar
met DMC 80 of Lizbeth 80) in 6 kleuren van groen naar
goud).
Ophangen:
Bij * 2 paar in kleur
Bij • 2 paar in basiskleur
Beschrijving:
- Start met 2 paar klosjes in basiskleur bovenaan bij punt A met een vlechtje in een cirkel, daaraan kun je
de ophangdraad aan hangen, ring sluiten.
- Ga verder naar 1 met een linnenslag, keer met een linnenslag met een extra paar.
- Ga met linnenslag naar 2 en keer met het extra paar met een linnenslag.
- Ga verder naar punt 3 met linnenslag.
- Hang dan het eerste stel kleurenparen in en voer ze met linnenslag door naar 4.
- Ga naar punt 5 met de linnenslag.
- Hang nu in het midden twee paar
klosjes met de basiskleuren op.
- Voer het kleurenpaar door met de
linnenslag, zet de kleuren vast d.m.v. de
Brusselse slag of een vetergatslag
verder naar rechts met de linnenslag en
vervolgens weer de Brusselse - of
vetergatslag.
- Ga zo verder naar het punt waar weer
een nieuwe set met de basiskleuren is
ingehangen. Pas nadat dit het geval is
gaan de kleuren per twee draden naar
links en rechts.
- Zo steeds om beurten twee sets kleuren
ophangen en twee sets basiskleuren op
de aangegeven punten tot je bij punt 51
bent aangekomen.
- Je kunt daar de loper door alle draden
voeren naar het begin van de
boomstam.
- Voor het afhechten het werk een halve
slag draaien zodat het ondersteboven
ligt, alle klosjes naar je toe halen en per
paar afknopen of op de Brugse manier
afknopen. Zorg dat de onderkant mooi
recht blijft. Succes!
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