Ode aan de kappers
Naar een idee van Cisca Groot-Stam. Kloswerk: Cisca Groot-Stam
Beschrijvingen en tekeningen: Christine Bakker

Elke keer dat een “corona lockdown” werd beëindigd, gingen de meeste
van ons weer in grote getallen naar de kapper…
Blij dat de schaar en kam, bij uitstek het symbool van het kappersvak,
opnieuw door vakkundige handen ingezet konden worden om ons weer
fris en fruitig te laten voelen!

DE KAM:
Benodigdheden:

11 paar bolletje DMC 80 of Lizbeth 80 wit;
1 paar sierdraad met maat (dat bestaat uit 1 paar DMC cordonnet 25 en 1 paar bolletje DMC 80 of
Lizbeth 80 wit).

De sierdraad met maat (S+M) is een onderdeel dat veel gebruikt wordt in de techniek van Duchesse kant, het
geeft het kloswerk iets meer stevigheid en wordt gewoon in linnenslag meegeklost.
De gebruikte slagen zijn linnenslagen voor de binnenkant en dubbele netslagen voor de buitenkanten.
Opzet bij het handvat:
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Zet een speld op de aangegeven plaats.
Ware grotte
van de kam aan
het einde van
dit document.

a) 4 paar open ophangen (1);
b) met paar 1 en 2 een linnenslag klossen (2);
c) de paren tweemaal draaien en 2 paar, om de
volgende speld, open ophangen (3);
d) met paar 4 en 5 een linnenslag klossen en de
speld onder de slag verzetten.
Paren 4, 5 en 6 tweemaal draaien;
e) het 6de paar om de volgende speld hangen en
rechts neerleggen (4).
Herhaal steeds d) en e).
Zorg dat alle paren om de bovenste
drie spelden opgehangen zijn.
Klos, met een linnenslag, de S+M
op zijn plaats.
Nu kan de binnenkant geklost worden.
Kijk goed naar de tekening om de volgorde van handelingen te bepalen.
Het 11de paar wordt in het smalste gedeelte van de steel weggehaald.
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Om de tanden van de kam te accentueren wordt de S+M
uit de rechte randslag geklost.
Kijk goed naar de verdeling van de draden en de verschillende
draaiingen op de technische tekening.
Links wordt de S+M lopend paar en met linnenslagen door
4 hangende paren geklost.
Er wordt een omkeerslag (kruisen/draaien/draaien/kruisen)
geklost op de grens van de tanden en de rug van de kam zodat
de lopende paren op hun plaats kunnen blijven.

Zorg, bij het afhechten, dat beide S+M aan de onderkant langs elkaar geklost worden. Zo ontstaat er een
mooie “buffer” om de hangende paren weg te werken en af te knopen op de Brugse manier.

Goed verstevigen.
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DE SCHAAR:
Benodigdheden:

16 paar bolletje DMC 80 of Lizbeth 80 wit;
2 paar sierdraad met maat (dat bestaat uit 2 paar DMC cordonnet 25 en 2 paar bolletje DMC 80 of
Lizbeth 80 wit).

De gebruikte slagen zijn linnenslagen voor de binnenkant en dubbele
netslagen voor de buitenkanten.
Beide ogen van de schaar worden elk met 8 paar en 1 paar S+M
(zie uitleg bij de kam) met open paren opgezet.
Het is een platte rib waarbij de spelden alleen aan de buitenkant worden
gezet en de lopers aan de binnenkant steeds om en om verwisseld worden.
Bij het sluiten van het oog worden beide kanten samengevoegd om over
te gaan in de steel/arm. Hier worden 2 paar weggehaald.
Goed kijken naar de technische tekening.

Bij begin van het “lichaam” van de schaar worden 4 paar
ingehangen.
Twee paar S+M worden hier weggehaald.
Niet afknippen…. ze kunnen weer ingezet worden bij de splitsing
van de benen….
Ter hoogte van het punt waar een scharnier hoort te zijn, wordt de
schroef gesymboliseerd door met de hangende paren en de loper
dubbele netslagen te klossen.
Langs de binnenkant van de benen worden beide S+M met een
omkeerslag (KDDK) op hun plaats gehouden.
Naarmate de benen smaller worden, moeten paren weggehaald
worden.
Beide benen worden afgewerkt met 3 à 4 festonsteken.
Goed verstevigen.
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Prikkingen
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