Ketting van cirkels.

Naar ontwerp van Ineke de Vries

Wat heb je nodig:







Verschillende kleurtjes garen b.v. Aurifil, rode kern of van dezelfde dikte.
8 paar klosjes.
Spelden en een kussen.
Plakplastic om je patroon af te plakken.
Dikke draden of veter om als halsketting te gebruiken. Ze moeten wel 80 a 85 cm lang zijn. Als
ze niet zo dik zijn kun je 3 of 4 draden samen doen of er een vlecht van maken.
Versteviger .

Wat gaan we doen?






Wind je klosjes op met de kleurtjes die je leuk vindt.
Hang de paren op in een volgorde die mooi bij elkaar past.
Doordat je een rechte randslag klost wisselt het lopend paar steeds waardoor je met de kleurtjes
kunt spelen.
Hang aan de linker speld 2 paar, en aan de meest rechter speld 1 paar, met op elke klos 125 cm
garen.
Hang aan de andere spelden 1 paar met op elke klos 50 cm garen. Begin links met klossen: 1
dubbele netslag , 5 linnenslagen . Het lopend paar 1x draaien en een dubbele netslag met een
extra draai. De speld zetten achter 4 klossen. Dit doe je ook aan de linkerkant van het werkje.
Omdat aan deze kant de spelden dicht op elkaar staan kun je hier de extra draai weg laten,
anders wordt e rand te propperig. Het paar wat de loper was laat je liggen en met het 2e paar







klos je terug. Als dat een paar met een andere kleur is zie je dat er nu een andere kleur door de
paren heen gaat en je zo streepjes klost .
Klos de hele cirkel rond en hecht af. Stijf je werkje nu met kantstijfsel of haarlak goed stijf.
Haal de cirkel van het kussen als de stijfsel droog is en knip de draadjes heel kort af.
Maak nu de tweede cirkel zoals de eerste.
Leg de cirkels op elkaar met de afhechting naar achteren. Leg ze zo neer dat er in het midden
van de bovenste cirkel een stuk van de bovenste rand van de onderste cirkel te zien is.
Vlecht nu de vetertussen de ringen door . Kijk goed naar het voorbeeld als je er niet gelijk uit
komt. Dan lukt het vast.

Je kunt de veters onderaan vastknopen of loslaten. Als je kloswerkje niet goed blijft hangen kun je ze
met een paar kleine steekjes aan de achterkant aan de veters vast naaien. Zorg er wel voor dat je
hoofd door de opening past anders kun je hem nog niet dragen.
Leuk voor je zelf of om aan iemand cadeau te doen.
Veel plezier.

