Guipure - Module A

onderdeel
GA-01

Klossend opzetten in linnenslag van links naar rechts

GA-02

Klossend opzetten in hele slag/dubbele netslag van links
naar rechts

GA-03

Klossend opzetten in linnenslag van rechts naar links

GA-04

Klossend opzetten in hele slag/dubbele netslag van rechts
naar links

GA-05

Afhechten op het werk met behulp van bundeltjes

GA-06

Vlecht

GA-07

Vlecht met picots, gestrikt naar links en naar rechts

GA-08

Vlecht met picots, gedraaid naar links en naar rechts

GA-09

Valse vlecht

GA-10

Verticale tweeparige verbinding

GA-11

Verticale vierparige verbinding

GA-12

Vormslag: blaadje

GA-13

Drieparige horizontale verbinding

GA-14

Verschillende drieparige verbindingen op een rij

GA-15

Het slippertje

GA-16

De omkeerslag in linnenslag,
in halve slag/netslag en
in hele slag/dubbele netslag

GA-17

Hoek in linnenslag

GA-18

Hoek in linnenslag met een dubbele netslag/hele slag langs
de rand

GA-19

Hoek in dubbele netslag/hele slag

GA-20

Hoek met wisselen van het looppaar (rechte randslag)

GA-21

Afhechten op de linnenslag

GA-22

Afhechten op de dubbele netslag/hele slag
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GA-23

Vlechten afhechten tijdens het klossen

GA-24

Vlecht afhechten tijdens het klossen van een hoek

GA-25

Afhechten achter een vormslag

GA-26

Eenvoudige hoek in netslag/halve slag

GA-27

Het oversteken van paren

GA-28

Het doorvoeren van paren

GA-29

De vlecht doorvoeren achter het bandje om

GA-30

Het veranderen van vlechten in een bandje en omgekeerd

GA-31

Vlecht met drie paar klossen

GA-32

Vierparige verbinding versierd met picots

GA-33

Drieparige verbinding versierd met picots

GA-34

Spinnen

GA-35

Vlakken in de basisslagen

GA-36

(Blad)vormen in netslag/halve slag: Het opzetten van de
bladvorm in netslag/halve slag

GA-37

(Blad)vormen in netslag/halve slag: Het afhechten van de
bladvorm in netslag/halve slag

GA-38

Het opzetten en afhechten van een bladvorm in dubbele
netslag/hele slag

GA-39

Het opzetten en afhechten van een bladvorm in linnenslag

GA-40

Scherpe bochten met af en toe een omkeerslag

GA-41

Het in- en uithangen van paren aan het looppaar tijdens het
klossen

GA-42

Vlechten die overgaan in een vlak en paren uit een vlak die
overgaan in vlechten

* LOKK website / techniek:
GA-32 Margrietengrond
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