Muisje
Wat heb je nodig:










Garen DMC bolletje 80, strengetje DMC 16 cotton, DMC 8 perlé of een ander merk garen
4 paar klosjes met 1.meter garen per paar (staander)
1 paar klosjes met 2 meter garen (loper)
een haaknaald
3 kralen, hier moet de haaknaald door kunnen
Een doek waarmee je de spelden af kunt dekken. Dit kan een dunne theedoek zijn of een grote
zakdoek. Of een echte gatlap. Dit is een doek met in het midden een afgewerkt gat die over het
kantje heen gelegd wordt. Zo blijft het garen, waarmee je aan het klossen bent, niet aan de
spelden die al in het kussen zitten, hangen.
Klosjes opwinden:

Je knipt een draad van 1 meter. Op beide klosjes wind je 30 cm garen en maakt een lusje om de
klos.
Je hebt nu nog 40 cm tussen de klosjes.
De prikking (zie onderaan) zet je op de hoeken met 4 spelden op het kussen.
De opzet:
Begin bij een van de oren.
Zet 3 paar klosjes op met met op elk klosje 1 meter garen
Zet op één speld een paar op met op elk klosje 2 meter garen.
Klos in linnenslag het oortje rond en haak als je rond bent met de haaknaald af aan het begin.
Doordat je een rondje maakt moet je halverwege het rondje de spelden afdekken.
Maak het rondje af.
Doe met het tweede oor hetzelfde.
Daarna ga je het lijf klossen.
Hiervoor heb je meer garen nodig. Vooral de loper vraagt veel garen. Doe op elke klos van de
loper 1½ meter garen.
Afhaken doe je:
1. Door de opzetspeld voorzichtig uit het werk te trekken.
2. Met een haaknaaldje steek je nu voorzichtig in het lusje van de opzet.
3. Dan haak je met de haaknaald een draad van het paar wat je af wilt hechten aan het
haakje en trekt het door de lus.
4. Nu heb je een grote lus gekregen waar je de andere klos van het paar doorheen haalt.
5. Nu trek je voorzichtig de beide paren strak.
6. Dan leg je er een knoopje op. Je eerste paar is afgehecht.

Doe hetzelfde met de andere paren. Knip de draden af maar niet te kort. Hou ongeveer 5 cm over
zodat als het werk klaar is en je het gaat stijven de knoop niet los gaat. Pas als je helmaal klaar
bent kun je de draden dicht bij het werkje afknippen.

