EGELANTIER
Rosa eglanteria
Sinds mensenheugenis symbool van de liefde.
Ontwerp en uitvoering: Christine Bakker

Gebruikte garens: Egyptisch katoen 60/2
Sierdraad: DMC 20 of 25
Maximum aantal paren die gelijktijdig gebruikt worden: 27.
Er wordt met de bloem begonnen.

1. BLOEM.
Om het aanhaken te vergemakkelijken voor rechtshandigen wordt tegen de wijzers van de klok in geklost.
De bloem bestaat uit twee onderdelen : de kern en de bloemblaadjes.
1A. KERN: 6 paar
Voor de kern klossen een platte rib klossen, dat is een bandje waar alleen aan de buitenkant spelden gebruikt
worden.
Begin de platte rib precies op de scheiding van 2 bloemblaadjes zoals is aangegeven op de prikking

Hier worden twee spelden gebruikt om het geheel te ondersteunen.
Over de linker speld 4 paren en over de rechter 2 paren hangen.
Voordat er begonnen wordt met klossen worden de 6 paren 3 maal
gedraaid.
Dat is héél belangrijk, opdat aan het eind de aanhaking van de draden
gemakkelijker verloopt.
Gebruikte slagen: dubbele netslag voor de rechte randslag links en
linnenslag met de andere paren aan de rechterkant.
Goed kijken naar de tekening om het verloop van de draden te volgen.
Let goed op de draaiingen !!

Aan het einde van de platte rib moet worden aangehaakt ZONDER af te
knopen omdat deze paren worden gebruikt voor de bloemblaadjes.
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1B. BLOEMBLAADJES in netslag: 14 paar
De 6 paren uit de platte rib worden overgeheveld, door middel van een vlechtje, naar de scheidingslijn van
het bloemblaadje.
De 2de vlechten wordt over de draden van de 1ste
vlecht gelegd… de 3de over de 1ste en de 2de.
Daarna worden de resterende 8 paren, verdeeld over
4 spelden, open opgehangen langs dezelfde lijn.
Per speld worden de paren 1 maal gedraaid.
Zet een speld in het kussen buiten het kloswerk, knoop daaromheen een SIERDRAAD MET MAAT en leid
deze met linnenslagen door volgende 12 paren.

SIERDRAAD + MAAT ( later S + M) = 1 klos met sierdraad
(DMC 20 of 25) gekoppeld aan 1 klos met klosgaren
(hier: Egyptisch katoen 60/2).
Op de laatste speld, links, wordt met de paren “13” en “14”
een dubbele netslag geklost. Één paar wordt rechte randslagpaar
en de ander wordt de loper.
Gebruikte slagen: rechte randslag in dubbele netslag voor de
buitenrand, netslag in het bloemblaadje en voor de S + M is de volgende stelregel van toepassing:
De loper gaat van buiten naar binnen: netslag.
De loper gaat van binnen naar buiten: linnenslag.
De loper wordt aangehaakt aan de zijlussen van de rechte randslag bij de platte rib.
Als het bloemblaadje klaar is, blijft de loper links liggen totdat de handelingen
tussen de 2 bloemblaadjes is voltooid, dan moet de S + M naar binnen geleid worden.
Om te zorgen dat de sierdraad in rechte lijn naar rechts gaat, moet deze “loper” worden
en daarom moet de S + M gedraaid worden voordat er met de netslagen begonnen wordt.

De 12 netslagen worden tot aan de platte rib
gemaakt waar de S + M opnieuw gedraaid
wordt zodat de sierdraad als loper weer naar
links kan gaan.
De sierdraad blijft links van de maat liggen
in de ronding van de bloemblaadjes.
De wachtende loper kan weer normaal gebruikt worden.
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1C. AFWERKING
Na voltooiing van de bloem, de S + M blijft rechts liggen, moeten de paren aangehaakt worden aan de
beginlussen: 2 paren per lus.
Bij het aanhaken wordt altijd begonnen met de hangende paren. De loper als laatste aanhaken heeft als
voordeel dat hij goed aangetrokken kan worden zodat alles mooi strak ligt.
Aan de linkerkant worden
4 paren apart gehouden om
later het stukje steel te
klossen.

Afwerken op de Brugse manier:
De eerste rij knopen van links naar rechts.
Een halve knoop maken met de eerste 2 draden, de linkerdraad boven. De linkerdraad onder de
rechterdraad wegleggen
Rechts een nieuwe draad nemen, een halve knoop maken en op dezelfde manier wegleggen. Op deze
manier alle draden afknopen, over de sierdraad heen (de dikke draad wordt NOOIT geknoopt).
De tweede rij knopen van rechts naar links.
Een halve knoop maken met de eerste 2 draden, de rechterdraad boven. De rechterdraad onder de
linkerdraad wegleggen.
Links een nieuwe draad nemen, een halve knoop maken en op dezelfde manier wegleggen. Op deze
manier alle draden afknopen, over de dikke draad heen.
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2. STELEN & BLADEREN.
Gebruikte slagen:
Gebruikte slagen voor de blaadjes:

* 1ste deel van het blaadje:
• buitenkant dubbele netslag met keren om de speld;
• midden linnenslagen;
• binnenkant rechte randslag in dubbele netslag.
* krulbewerking in de punt, die wordt hier meteen ingezet.
(zie uitleg blz. 5)
* in het 2de deel van het blaadje wordt aangehaakt aan het
onderste lusje van de rechte randslag

Hier volgt een aantal algemene tips die gebruikt kunnen worden bij de vloeiende aaneenschakeling van de
stelen en de bladeren.
* De stelen bestaan uit 4 paren waarmee doorlopend een linnenslag geklost wordt: als er met een paar
linnenslagen gemaakt is, laten wij die liggen en pakken het naast liggend paar om in tegenovergestelde
richting linnenslagen te maken, dan laten wij dìe loper weer liggen en pakken opnieuw het naast liggend
paar …enz.
* Als de steel overgaat in het blaadje moeten paren stapsgewijs bijgevoegd worden tot het blaadje mooi
gevuld is (8 à 9 paren).
* Bij het smaller worden van het blaadje moeten paren geleidelijk verwijderd worden (1 paar = 2 linker
draden uit 2 naast elkaar liggende paren). Het aantal paren moeten teruggebracht worden tot 4 om de
steel verder te kunnen klossen.
Die weggehaalde draden niet afknippen omdat ze bij een volgend blaadje weer ingezet kunnen gaan
worden…
Zet buiten het kloswerk een speld waaromheen de draden geleid kunnen worden zodat ze in een ander
blaadje weer ingezet kunnen worden. Later kan de ontstane lus gewoon weggeknipt worden.
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* Bij de overbrugging tussen blad en steel, is het vaak zo dat 4 paren net niet genoeg zijn om het blaadje
mooi af te ronden…of het kan zijn dat 4 paar net teveel is om het bochtje te maken naar de steel…
In die gebieden kan het volgend foefje gebruikt worden: 2 of 3 paren van de staanders (hangende paren)
als één paar beschouwen en daarmee een linnenslag maken… zo kan ruimte bespaard worden zonder
paren weg te halen.
* Is het blaadje juist niet vol genoeg dan kan , behalve 1 paar bijvoegen, de loper gedraaid worden zodat de
linnenslagen beter verdeeld worden.
* Bij de krulbewerking wordt het paar waarmee de rechte randslag geklost is het krulbewerkingspaar
(KBP).
De speld voor de krulbewerking wordt onmiddellijk in het midden van de getekende krulbewerking
geplaatst en kan het klossen beginnen: de loper 3 x draaien, over het KBP en rondom de speld onder
het KBP leiden en dan linnenslagen...
Na voltooiing van de krulbewerking wordt het KBP opgenomen in de linnenslagen van het 2 de deel
van het blaadje.
Bij dit 2de deel van het blaadje ij moet de loper aangehaakt worden aan de onderste lus van de rechte
randslag zodat aan de “goede kant” een nerf ontstaat.

De verschillende blaadjes zijn verdeeld in groepen.
Groep 1 en 2 worden aangehaakt aan de
bloem. De afwerking van groep 1 wordt
na het 2de deel van het bovenste blaadje
gemaakt. Deze methode is trouwens op alle
groepen van toepassing…

…behalve op groep 2 waar de afwerking langs de
bloem moet worden gemaakt.
Om te voorkomen dat deze afwerking zichtbaar is
in de bloem moeten de paren van groep 2, nà de
aanhaking, terug geklapt worden over de linnenslagen
van het blaadje.
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De klosrichting wordt aangegeven door de pijlen op de schematische tekeningen.
De groepen 4 en 5 worden geklost volgens de voorgaande aanwijzingen.

Groep 3 is de “hoofdsteel” van waaruit de andere stelen
vertrekken. Het wordt met 5 paren als linnenslag bandje
geklost; de doornen zijn gestrikte picots (zie basis
cursus Torchon) die met de loper gemaakt worden.
De paren voor de stelen van groep 4 en 5 worden aan de steel
van groep 3 aangehaakt en beginnen met een verdik gedeelte
dat in netslag met rechte randslag aan beide zijden wordt geklost.
Daarvoor zijn 6 paren nodig.
Groepen 3, 4 en 5 worden tegelijkertijd gemaakt, goed kijken
naar de volgorde van afhandeling…

“goede kant” van het kloswerk

Het bestuur en de leraressen van de kantklosschool wensen jullie allemaal
een mooie zomer en hoopt dat wij elkaar weer zullen ontmoeten tijdens
onze OPEN DAG in september 2021.
Veel succes!

“verkeerde kant”
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