Visje in netslag of halve slag
Wat heb je nodig
Garen dmc bolletje 80, strengetje dmc 16 cotton , dmc 8 perlé of een ander

merk garen
6 paar klosjes met 1 meter garen per paar (staander)
1 paar klosjes met 2 meter garen (loper)
een (dunne) haaknaald
2 kralen, waar een haaknaald door kan
1 wasknijper van ongeveer 5 cm lang (action)
Als je iets wilt weten kun je zoeken op de website www.LOKK.nl of
op de DVD Kant klos doe je zo

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 zet je op de hoeken met 4 spelden op het kussen.
De opzet.
Op de stippen aan de rechterkant zet je spelden. (staan een beetje dicht tegenelkaar)
Om elke speld hang je een paar staander, dit is de staander.
Op de dikke stip uiterst rechts zet je ook een speld.
een paar
Hier hang je een paar als staander en het paar met veel garen, de loper.
Nu maak je met de loper linnenslagen naar links (2 over 3 – 2 over 1 – 4 over 3 – 2 over 3)
Tot de oogjes klos je linnenslag.
Op de plek waar de rondjes zitten kun je oogjes maken. (2 linnenslagen- kraal – 2 linnenslagen – kraal- 2 linnenslagen) Je pakt een
kraal, haaknaald door de kraal, lusje van de loper door de kraal trekken. Door het lusje de andere loper doen. Zie tekening. Kraal
voorzichtig tegen je kloswerk aantrekken. Klossen tot het einde.
Je draait 1 x en zet de speld. Rechts over links.
Nu gaan wij netslag of halve slag klossen.
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Dit is een netslag of halve slag. Als je dit 2x doet is het dubbele netslag of hele slag
De draad die over de zigzaglijn loopt is de loper, dat is nu 1 klosje
De spelden komen op de stip
Je gaat over de lijntjes naar de volgende stip
Je pakt 4 klosjes. Je doet een hele slag of dubbele netslag
(2 over 1 – 4 over 3 – 2 over 3 / 2 over 1 – 4 over 3 – 2 over 3)
je legt de 2 linkse klosjes weg en pakt rechts er 2 bij
2 over 1 en 4 over 3 (draaien)
2 over 3 (kruisen) (dit is halve slag)
met de laatste 4 klosjes doe je een hele slag of dubbele netslag
(2 over 1 – 4 over 3 – 2 over 3 / 2 over 1 – 4 over 3 – 2 over 3)
bij de speld draai je de loper 1 keer, altijd rechts over links
dan doe een weer hele slag
nu ga je verder met halve slag tot de laatste 4 klosjes
dan weer hele slag - speld - hele slag
Als je aan het eind bent kun je met een festonsteek een mooie staart maken. Je pakt alle draadjes
Bijelkaar en maakt met een klos, de loper, een lusje om het bundeltje en steekt de klos door de lus. Trek goed aan.
Dit doe je een aantal keer, zie tekening. De staart zolang maken als je wilt.
Je kunt het visje nu op de wasknijper plakken. Natuurlijk kun je er een leuk papiertje onder het visje plakken.
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Afhechten met
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Prikking, eventueel kopieren.
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Klossen met kinderen

