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Corsage
Deze feestelijke corsage heeft de naam 'Koraal'. Mariet
Visser heeft dit ontwerp gemaakt voor het 35-jarig bestaan
van de LOKK in 2013. Ieder LOKK-lid, dat met deze corsage
op naar het jubileumfeest in de Lebuinuskerk in Deventer
komt, krijgt € 1,- korting op de toegangsprijs.
Afhankelijk van de hoeveelheid kloswerk zijn er verschillende
mogelijkheden om een corsage te vormen. Kijk hiervoor ook
op de foto. Voor deze corsage zijn twee grote en twee kleine
patroondelen geklost, steeds verbonden door een dunne
sliert. Ook aan het einde zit een sliert - deze wordt gemaakt
zonder patroon. Bevestig aan de onderkant van de corsage
een veiligheidsspeld.
Materiaal:
1 paar metaaldraad 0,3 mm, 2 meter per klos, kleur
naar keuze;
4 paar katoen 80 Venus, DMC of Lizbeth, 2 meter per
klos;
zelfde katoen: 1 klos met 6,50 meter en 1 klos met 2 meter (samen één paar);
2 paar Madeira Glamour of Super Twist nr. 30, 2 meter per klos;
1 paar zesdraads splijtgaren of gelijke dikte, eventueel met glitter, 2,50 meter per klos.
Werkwijze:

Alle spelden recht zetten. Begin met
een glaskopspeld.
Alle paren gekruist ophangen.
Loopklos als 2e van rechts. De
kriebellijn op de tekening is de
metaaldraad. Als laatste de dikke
draad ophangen (zie tekening
hiernaast). De dikke draad loopt aan
de bolle kant van het motief.
Met de eerste twee paren een
omkeerslag, speld voor twee.
Verder gaan in netslag (= halve slag)
Zorg dat de loopklos ook loper blijft.

Bij overgang naar de andere kant de
dikke draad over en onder de dunne
draden leggen.

Onderaan de punt een speld midden
tussen alle paren zetten.
Eén klos onderdoor naar de andere
kant brengen en een knoop leggen
boven de speld. Dan twee festons
onder de speld.
Een dunne sliert maken door alle
draden met metaaldraad te
omwikkelen. De draden kunnen ook in
twee groepen verdeeld worden. Neem
dan bij elke groep een metaaldraad
voor het omwikkelen.

