Krekel

Ontwerp: Bas van der Meij
Patroon en uitvoering: Ans van der Meij-den Dunne
Benodigdheden:
-Maximaal 16 paar klossen DMC 80 of Lizbeth in de kleuren groen, geel en bruin gemêleerd.
-Twee kleine kraaltjes voor de ogen 2,5 mm Ø
-Versteviger
Alle onderdelen van het patroon worden in linnenslag geklost.
Kop/Lijf, 13 paar groen
Start voor iedere voelspriet met 2 paar en klos een vlecht. Trek na iedere slag goed aan, zodat een
mooie strakke vlecht ontstaat.
Bij het begin van de kop om de 3 spelden tussen de voelsprieten, elk 2 paar ophangen.
Hang de paren open om elkaar heen en draai ze 2 keer.
Nu op de uiterst linker speld de loper ophangen. Klos door alle paren heen. Uiteraard 2 maal draaien
bij het keren om de speld.
Na 3 toeren worden de kraaltjes voor de ogen aangehaakt. Doe dit aan het 2e staande paar van links
en van rechts.
Steek een kraaltje aan de haaknaald. Haal de linker draad van het paar door de kraal.
Doe de rechter draad van het paar door de lus. Voorzichtig naar boven aantrekken.
Klos de loper gewoon door. Als het werk af is, kunnen de kraaltjes voorzichtig naar de
goede kant door het werk geduwd worden.
Waar aangegeven op het patroon nog 2 paar bijhangen (als 2e paar van links en van rechts).
Bijna onderaan wordt 1 paar in het midden naar boven weggelegd. De overige
paren afhechten volgens tekening. (De loper na het keren nog door een
linnenslag terug klossen. De loper naar boven wegleggen even als het 2e
staande paar. Deze paren later aan elkaar afknopen. Linnenslagen verder
klossen met het 1e paar waar de loper doorheen geklost was. Doe dit ook aan
de andere kant.)

1

Voorpoten, 2 maal 8 paar groen
De voorpoten worden vanaf de dunne delen naar het midden geklost. Daar worden de tegenover
elkaar liggende draden aan elkaar geknoopt.
Start bij het dunne deel met 4 paar. Zorg dat de speld in het hart van de slag staat.
Na 3 toeren worden de staande paren 1 maal gedraaid. Na het dunne deel worden de staanders
weer 1 maal gedraaid en worden er 2 paar bijgehangen (als paar 2 en 4). In het breedste deel nog 2
paar meerderen. Beide keren als 2e paar van buiten.
Klos tot de loper bij de dikke stip op het patroon is aangekomen. Leg alle paren (op volgorde!) naar
de kant van de stip weg.
Draai het kussen en klos het 2e deel op dezelfde manier. Als ook die loper bij de dikke stip is
aangekomen, kan er begonnen worden met het knopen van de draden.
Start aan de kant waar niet de lopers liggen. Maak met de tegen over elkaar liggende draden als
eerste een “oud wijf” (dit is een foutief gelegde platte knoop). Knoop met de rechter draad boven.
Trek aan en knoop nogmaals met de rechter draad boven. De knoop zal nu, als er met beleid aan
getrokken wordt, naar het midden schuiven. Knoop hierna 1 maal met de linker draad boven. Om
een correcte platte knoop te krijgen.
De lopers ook draad voor draad knopen. Alle draden kunnen nu kort worden afgeknipt.
Maak het tweede stel poten op dezelfde manier.
Achterpoten, 2 maal 8 paar groen
Deze poten worden op dezelfde manier geklost. Staande paren draaien en paren bijhangen zoals bij
de voorpoten.
De afhechting wordt op dezelfde manier als bij de kop geklost.

Vleugels, 2 maal 8 paar bruin gemêleerd
Maak een opzet volgens de tekening en klos de vleugel.

De afhechting wordt op zijn Brugs gemaakt. Dit geeft een mooi strak randje waarbij alle draden 2
maal geknoopt zijn.
Begin met de Brugse afhechting aan de kant waar niet de loper ligt.
Ligt de loper links, dan van rechts naar links knopen.
Maak met de eerste 2 draden een halve knoop met de linker draad boven. Leg de (nu) linker draad
weg, onder de rechter draad door. Nu met een nieuwe linker draad weer knopen en weer de linker
draad onderlangs wegleggen. Doe dit met alle draden.
Aan het eind wordt een toer van links naar rechts geknoopt. Nu echter ligt de rechter draad boven en
gaat de linker draad onderdoor weg enz.
Als alle draden 2 maal geknoopt zijn, met de laatste 2 draden nogmaals een halve knoop te maken.
Alle draden kunnen nu kort worden afgeknipt.
Ligt de loper rechts, dan wordt er begonnen met een toer van links naar rechts en daarna de toer van
rechts naar links.
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Lijf, 8 paar groen en 1 paar geel als loper
Hang op de topspeld 4 paar groen om elkaar heen op. Draai de 2 linker paren 2 maal.
Hang nu de gele loper gekruist tussen de groene paren en maak de linnenslag af door te
draaien en te kruisen met alle groene paren. De loper 2 keer draaien en linnenslagen
klossen. Waar aangegeven telkens paren meerderen. Hang deze nieuwe paren als 2e
paar van links en van rechts. Aan de onderkant ook weer afknopen op zijn Brugs.
Als alle onderdelen geklost zijn, deze flink verstevigen. Drie of vier maal een dun laagje geeft een
beter effect dan in één keer een hele dikke laag.
Montage
Vouw de poten over de lengte dubbel. Voor het dunne deel kan dit eenvoudig door de haaknaald
midden in te leggen en het kloswerk er omheen te vouwen. Als er een begin van een vouw is, kan de
naad goed plat gedrukt worden.
Leg een voorpoten deel aan de bovenkant gelijk met het lijf. De
speldenlusjes wijzen naar de punt van het lijf. Naai dit onderdeel
met enkele steken vast. Naai ook het tweede stel poten vast, vlak
onder het eerste deel.
De steken van het vastzetten worden later niet gezien, omdat zij
onder het kop/lijf deel vallen.

Leg de vleugels in een V-vorm op elkaar en zet dit vast.
Naai dit deel vervolgens aan de bovenkant vast op het lijf.
Nu kan het geheel dubbel gevouwen worden.

Leg de kop, voor een deel uitstekend, over het werk heen en naai
dit deel vast. De draad door de lusjes van de speld en knoop aan de
onderkant. Het lijf komt wat rond te staan.

Bepaal nu waar de achterpoten
moeten komen. Zet deze iets
schuin naar boven en naai ze vast
aan de vleugels en het lijf.
Nu kan het geheel in model
gevouwen worden.
De poten worden geknikt op de
plaatsen waar de staande paren
gedraaid werden.
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