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LEESGIERIG HAASJE
Boekenlegger
Ontwerp en uitvoering: Christine Bakker

Benodigdheden:

Bandje:

5 paar met DMC 80 écru;
2 paar met effectgaren Madeira Métallic Nr. 40 Col. 426.

Vulling gezichtje: 10 paar DMC 80 (denk erom: sommige paren kunnen
worden overgebracht naar het buikje, zie technische
tekening blz. 3).
Vulling buikje:

14 paar (zie opmerking over gezichtje) DMC 80:
4 paar Madeira Métallic Nr. 40 Col. 426.

Werkvolgorde:
1. Bandje.
Maak eerst het bandje rondom.
Begin bovenaan met het rechter oortje.
Hang de paren op zoals aangegeven
wordt op de tekening
Gebruikte slagen:
* linnenslagen met dubbele netslagen aan de
buitenkant rechts.
* Met de effectgarens in het midden
wordt een lange kettingsteek gemaakt
(zie tekening op blz. 4).

Bij het tweede oor, waar de lopers
elkaar raken, wordt de loper in het
midden aangehaakt.
[loper 1 x maal draaien, linker draad
aanhaken, loper 1 x draaien en
verder klossen]

De pootjes worden helemaal in dubbele netslag
geklost, dit is aangegeven op de prikking
met een doorlopende lijn). De krulbewerking wordt met de omkeerslag (kruisen, draaien, draaien, kruisen +
draaien) gemaakt.

2. Vulling van het gezichtje:
Hang op de aangegeven plaatsen 10 paar op, zie technische tekening blz.3.
Gebruikte slagen:* Brusselse slag (dub. netslag, speld, dub. netslag) volgens het schema van de rozengrond;
* vormslagen met 4 paren, zie tekening blz. 4 voor de ogen;
* vormslag met 2 paar voor de neus.
2

Let op: enkele paren kunnen eenvoudig overgeheveld worden naar het buikje, bekijk de technische
tekening aandachtig.

3. Vulling van het buikje:
Voor het buikje zijn 14 paren DMC 80 écru, al dan niet komend van het gezichtje, en 4 paren Madeira
Métallic.
Het bovenste motief is in linnenslag geklost.
De loper is vervangen door 1 paar effectgaren;
het paar dat voorbestemd was loper te zijn
blijft als hangende paar in het motief…
goed kijken naar de technische tekening!
Bij de splitsing is een nieuwe loper met
effectgaren opgehangen;
het paar dat vervangen is blijft in het motief.
Het effectgaren kan verwijderd worden door
bij het laatste punt een omkeerslag
(kruisen, draaien, draaien, kruisen, draaien) te
maken.
De grond is met de Brusselseslag (dubbele
netslag, speld, dubbele netslag) geklost.
Rondom het onderste motief, in netslag
geklost, zijn 2 paren effectgaren als contourdraad gebruikt.

Eenmaal klaar en afgewerkt moet het haasje verstevigd worden
om langdurig dienst te kunnen doen
als
BOEKENLEGGER!

Veel plezier,
Christine Bakker.
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LANGE KETTINGSTEEK

VORMSLAG MET 4 PAREN

OREN

POOTJE

GEZICHTJE
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