DE SLAGEN

Bij het maken van een slag zijn er twee bewegingen:
Draaien = met 1 paar (per paar):
rechter klos over linker klos.
Kruisen = van 2 paar:
de rechter klos van het linker
paar over de linker klos van het
rechter paar leggen.

Er zijn twee methoden waarin we kunnen werken:
DE OPEN METHODE

DE GESLOTEN METHODE

Bij deze methode gebruikt men de benamingen:
halve slag
hele slag
linnenslag

Bij deze methode gebruikt men de benamingen:
netslag
dubbele netslag
linnenslag

Bij de halve slag en de hele slag wordt
begonnen met draaien, daarna kruisen.

Bij de netslag en de dubbele netslag wordt
begonnen met kruisen, daarna draaien

De paren liggen na de slag OPEN.

De paren liggen na de slag DICHT.

Bij de open methode liggen de draaien bovenaan de slag.
Bij de gesloten methode liggen de draaien onderaan de slag.
(zie de afbeeldingen op het tweede blad)
Hoe we ook werken, de kant zal er uiteindelijk hetzelfde uitzien.
Omdat we in ons kleine taalgebied dikwijls aangewezen zijn op buitenlandse publicaties
waarin we beide methoden tegenkomen, is het nodig/handig ze beide te kennen.
In patroon en draadtekeningen is niet (altijd) te zien welke methode toegepast is. Wel is er
verschil in beschrijving, immers de draaien zitten precies aan de andere kant van de slag.
Op rolkussens wordt in ieder geval in de open methode gewerkt.
Op vlakke kussens zijn beide methoden te gebruiken.

OPEN METHODE

GESLOTEN METHODE

Halve slag

Netslag

draaien
kruisen

kruisen
draaien

tweemaal deze handeling direct na elkaar
met dezelfde paren wordt een hele slag.

tweemaal deze handeling direct na elkaar
met dezelfde paren wordt een dubbele
netslag.

Hele slag

Dubbele netslag

draaien
kruisen
draaien
kruisen

kruisen
draaien
kruisen
draaien

Laten we de eerste handeling weg dan
wordt het een linnenslag.

Laten we de laatste handeling weg dan
wordt het een linnenslag.

Linnenslag

Linnenslag

kruisen
draaien
kruisen

kruisen
draaien
kruisen

