Linnenslag stukje aan musketon/speld
Wat heb je nodig
Een veiligheidsspeld of musketon (zit o.a. aan een keykoord)
6 paar klosjes met 1 meter garen per paar (staander)
1 paar klosjes met 2 meter garen per paar (loper)
Garen dmc bolletje 8 perlé
Of dmc strengetje 16 cotton

Als je iets wilt weten kun je zoeken op de website www.LOKK.nl of
op de DVD Kant klos je zo

Klosjes opwinden.
Je knipt een draad van 1 meter. Op beide klosjes wind je 30 cm garen en maak een lusje om de klos.
Je hebt nu nog 40 cm tussen de klosjes.
De prikking zet je met 4 spelden op het kussen, de veiligheidsspeld zet je bovenaan op de prikking vast.
Je legt het midden van de draad onder de speld door en doet de 2 klosjes door het lusje.
Alle paren doe je op deze manier.
De loper zet je op eerste speldepunt waar de zigzaglijn begint.
Nu klos je de linnenslag.
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Dit is linnenslag
De draden die naar beneden lopen heten staanders
De draad die over de zigzaglijn gaat heet loper
De spelden komen op de stip
Je gaat via de lijntjes naar de volgende stip
Je pakt 4 klosjes
2 over 3 (kruisen)
2 over 1 (draaien) en 4 over 3 (draaien)
2 over 3 (kruisen)
Je legt de 2 rechtse klosjes weg en pakt links er 2 bij
Je doet weer precies het zelfde tot alle klosjes geweest zijn
Bij de speld draai je de loper 2 keer, altijd rechts over links, zet de speld
Nu pak je er weer 2 klosjes bij en gaat een linnenslag maken
Als je denkt dat het bandje lang genoeg is, kun je alle draden bij elkaar nemen en één knoop maken
of je knoopt 2 draadjes tegelijk af. Je kunt de draadjes net zo lang maken als jij wilt.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Prikking, eventueel kopieren.

