Torchon - Module C

Maak werkschema’s; breedte 10 stippen, hoogte 5 stippen.
Teken aan de linker kant de zelfkant en rechts de buitenrand
TW-01

Basisgrond in vetergatslag

TW-02

Basisgrond in Brusselse slag

TW-03

Rozengrond in vetergatslag

TW-04

Rozengrond in Brusselse slag

TW-05

Schuine rozengrond

TW-06

Fond à la vierge met enkele afkruising

TW-07

Fond à la vierge met dubbele afkruising

TW-08

Streepvierge met overstekende paren

TW-09

Streepvierge met een enkele afkruising

TW-10

Streepvierge met een dubbele afkruising

TW-11

Streepvierge met een richtingverandering

TW-12

Slavische vierge

TW-13

Spaanse waaier

TW-14

Een achtbladige bloem in een Fond à la vierge

TW-15

Een grond met daarin 3 rechte en drie schuine moezen

Ontwerpen
TO-01

Stel een strook samen van 14 stippen breed en een lengte van ten minste
45cm, onder en bovenkant in een punt. Stippenafstand 5mm (horizontaal).
Zorg dat er minimaal de volgende onderdelen in zijn opgenomen:
- waaier zonder en met nerf, schelp in halve slag/netslag en een ‘golf’
- 2 verschillende typen spinnen
- een blok of balk in linnenslag en in halve slag/netslag en een ‘ruit’
Vul aan met onderdelen naar keuze.
Maak van deze strook de kantbrief/prikking en het volledige werkschema.
Klos de strook.

TO-02

Gebruik uit de lijst van de werkschema’s minimaal 4 onderdelen voor het
tekenen van een rond of ovaal ontwerp.

TO-03

Neem contact op met de commissie kantopleiding voor het ontvangen van de
eindopdracht.
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Torchon - Module C
Maak draadtekeningen; breedte 5 stippen, hoogte 6 stippen.
Teken aan de linker kant de zelfkant en rechts de buitenrand.

(Deze maat aanhouden tenzij anders aangegeven)
TD-01

Basisgrond in vetergatslag

TD-02

Basisgrond in Dieppeslag

TD-03

Basisgrond in honingraatslag

TD-04

Basisgrond in Brusselse slag

TD-05

Rozengrond in vetergatslag, links een zelfkant

TD-06

Rozengrond in honingraatslag, rechts een buitenrand

TD-07

Rozengrond in Brusselse slag, links een zelfkant

TD-08

Schuine rozengrond in vetergatslag, rechts een buitenrand

TD-09

Fond à la vierge met enkele afkruising, links een zelfkant

TD-10

Fond à la vierge met dubbele afkruising, rechts een buitenrand

TD-11

Streepvierge met overstekende paren, links een zelfkant

TD-12

Streepvierge met een enkele afkruising, rechts een buitenrand

TD-13

Streepvierge met een dubbele afkruising, links een zelfkant

TD-14

Slavische vierge in vetergatslag, rechts een buitenrand

TD-15

Slavische vierge in Brusselse slag of honingraatslag

TD-16

Grond van 6 stippen breed en 6 stippen hoog. Daarin 5 rechte moezen

TD-17

Grond van 4 stippen breed en 3 stippen hoog. Daarin 1 schuine moes

TD-18

Grond met blaadjes. 7 stippen breed, 6 hoog. Teken links de zelfkant

TD-19

Grond in Brusselse slag met daarin een zesbladige bloem.
7 stippen breed, 5 hoog. Teken rechts de buitenrand.

TD-20

Grond in Fond à la vierge met daarin een achtbladige bloem.
6 stippen breed, 5 hoog

TD-21

Driehoeksgrond (mannekens of vrouwkens)

TD-22

Spinnengrond

TD-23

Waaier zonder nerf in linnenslag, grond naar keuze

TD-24

Waaier met nerf in hele slag/dubbele netslag. Grond naar keuze,
anders dan in TD-23.

TD-25

Spin met 6 paar. Grond naar keuze, maar anders dan in TD-23 en -24
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TD-26

Bedenk een motief met een dikke draad als sierdraad, grond naar keuze.
Breedte 7 stippen, hoogte minimaal 8 stippen.

TD-27

Teken een blok in halve slag/netslag, grond naar keuze. Zie tek.

TD-28

Teken een ruit in linnenslag, grond naar keuze, anders dan in TD-27.
Zie tek.

TD-29

Teken een vierkant in linnenslag, grond naar keuze, anders dan in TD-27
en 28. Zie tek.

TD-30

Teken een driehoek in linnenslag, grond anders dan in TD-27,28 en 29.
Zie tek.

TD-27

TD-28

TD-29

TD-30
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TK-1

Kantgeschiedenis en -kantherkennen.
Verzamel bij musea en andere openbare bronnen (bijvoorbeeld op internet)
10 foto’s van kant met torchon-elementen.
Markeer bij iedere foto minimaal een torchon-element en geef daarbij de naam
van dat element.

TK-2

Kant aanzetten:
Koop of klos 2 bandjes van torchonkant van minimaal 10cm.
Hecht ieder stukje kant aan een uiteinde van een stukje bijpassende borduurstof.
Gebruik aan iedere zijde een andere aanhechtmethode.
Werk de overige 2 zijden van de stof af met ieder een andere randafwerking
(zoom of siersteek).
Welke methode ook gebruikt wordt: zorg dat de stof niet kan rafelen.
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