Guipure - Module B

onderdeel
GB-01

Zesparige verticale verbinding

GB-02

Verticale verbindingen met meer paren

GB-03

De omkeerslag in verticale verbindingen

GB-04

De vijfparige horizontale verbinding *

GB-05

Horizontale verbindingen met meer paren

GB-06

De omkeerslag in horizontale verbindingen

GB-07

Hoek in halve slag met een middenlijn

GB-08

Hoek in halve slag met een doorlopende halve slag

GB-09

Afhechten op de halve slag

GB-10

Versieringen - Driehoekige vormslag

GB-11

Versieringen - Driehoekige vormslag met picots

GB-12

Versieringen - Sikkelvormige vormslag

GB-13

Versieringen - Vormslag met drie paar klossen

GB-14

Versieringen - Vormslag (moes) met vier paar klossen

GB-15

Versieringen - Het sterretje *

GB-16

Eenvoudige ronde vormen - Gevlochten ring in het midden van
een vulling

GB-17

Eenvoudige ronde vormen - Opzetten vanuit het midden

GB-18

Eenvoudige ronde vormen - Het naar buiten draaien van vier
paar klossen

GB-19

Eenvoudige ronde vormen - Afhechten vanuit het midden

GB-20

Moeilijkere ronde vormen - Toepassen van de valse vlecht *

GB-21

Moeilijkere ronde vormen - Het afhechten vanuit het midden

GB-22

Venetianen: De Venise *

GB-23

Venetianen: De Ganse Princesse *

GB-24

Venetianen: Verschillende kruisingen van de Venetianen en met
een vlecht of het looppaar *
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GB-25

Tweeparige verbinding met een moes

GB-26

Tweeparige verbinding met een halve slag met de loopparen

GB-27

Tweeparige verbinding met een halve knoop

GB-28

Het Franse koordje

GB-O1

Ontwerpen/tekenen voor eigen gebruik:

Ontwerp een strook om een jampotje of ander klein glazen potje waar een
waxinelichtje in kan.
 Houd, afhankelijk van het te gebruiken garen een stippenafstand in
een recht bandje aan van 4 à 5mm.
 Begin en eind met elkaar verbinden en afhechten.
 Zorg dat er minimaal de volgende onderdelen in zijn opgenomen:
- Verbinding
- Versiering: kies uit GB-10 t/m GB-14
- Venetiaan
 Maak van deze strook de kantbrief en beschrijf welke onderdelen
zijn toegepast.
 Klos de strook.

* LOKK website / techniek:
GB-04 Vijfparige verbinding
GB-15 Sterretje
GB-20 Valse vlecht
GB-22 Venetiaanse vlecht
GB-23 Venetiaanse vlecht
GB-24 Venetiaanse verbindingen
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