Wat heb je nodig voor dit mooie hartje:
6 paar klosjes;
DMC bolletje 80, in kleuren die jij mooi vindt;
Plakplastic om je patroon af te plakken;
Haaknaald;
Haarlak om het hartje iets steviger te maken.
Wat gaan we doen:
Knip 5 draden van 1 m. Op beide klosjes wind je 30 cm (dus tussen de klossen heb je nog 40 cm
over).
Knip 1 draad van 1,50 m. Hiervan wind je op de ene klos 30 cm en op de andere klos 80 cm. De
klos met 80 cm wordt je loper. Je moet goed opletten dat de loper steeds de zelfde klos blijft
anders heb je niet genoeg garen om het hele hartje te klossen.
Op het patroon staan 5 puntjes. Hier komen de spelden om op te zetten. Zet op elke punt een
speld. En hang aan elke speld een paar. Draai alle paren een keer. Het paar met de loper komt
helemaal rechts. De klos met het meeste garen gaat nu over de lijntjes van het patroon naar de
andere kant. Zorg dat je steeds met die klos over de lijntjes gaat anders heb je straks te weinig
garen. Je zou deze klos kunnen merken door er b.v een gezichtje op te tekenen of een draad in
een andere kleur aan te knopen zodat je hem makkelijk terug kunt vinden.
Maak een dubbele netslag met het lopende paar.
Dit leuke hartje is geklost in netslag, aan de binnen‐ en buitenkant klos je een dubbele netslag.
netslag (halve slag) = kruisen, draaien
dubbele netslag (hele slag) is kruisen, draaien, kruisen, draaien
Klos 1 dubbele netslag, dan 3 netslagen en nog een dubbele netslag.
Nu ga je de loper 1x draaien en een speld op het stipje zetten. Op deze manier klos je telkens
heen en terug.
Als je bij de opzet bent gekomen ga je aanhaken.
Als je bent vergeten hoe je moest aanhaken, lees dit dan even door bij 'Kerstversiering'. Hier
staat het duidelijk beschreven.
Hierna kun je verder klossen tot en met de laatste toer.

Knip nu alle draden af op 10 à 15 cm. Leg met alle draden tegelijk een knoop. De knoop goed
aantrekken, let er wel op dat de knoop tegen je kloswerk aankomt.
Nu de draden (het staartje) afknippen op de lengte die jij mooi vindt.
Bespuit nu kort je kloswerk met de haarlak en laat het drogen.
Als je kloswerk droog is ga je de spelden eruit halen.
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