Kerstversiering in linnenslag en halve slag om waxinelichtglas
Wat heb je nodig
Garen, strengetje dmc 16 cotton of dmc cordonnet 30, meer
kleuren geeft een leuk effect
Dmc zilver of goud
6 paar klosjes met 1 meter garen per paar (staanders)
1 paar zilver of goud draad met 3 meter per klos (loper)
Wat heb je nog meer nodig:
Een glaasje waarin een waxinelichtje past (action of
kringloopwinkel)
2-zijdig plakband

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 maak een lusje
om de klos. (6 paar) Je hebt nu nog 40 cm tussen de klosjes. Nu ga je voor de loper 3 meter
garen op een klosje winden, niet afknippen.
Nu ga je nog 3 meter nemen, afknippen en op het andere klosje winden voor de loper.
De prikking zet je op de hoeken met 4 spelden op het kussen.
De opzet
Je zet 7 spelden op de eerste lijn. Op de eerste hang je de loper met het meeste garen. Op de andere spelden
hang je de staanders. Je begint met de loper linnenslagen (kruisen – draaien – kruisen) te klossen, naar rechts,
draait 2 x zet speld en gaat naar links, 1 x draaien speld.
Nu ga ja een halve slag klossen (draaien – kruisen. kun je zien bij basisslagen) Als je met meer kleuren klost,
blijven de klosjes met de zelfde kleur niet bij elkaar. Als je een stukje halve slag hebt geklost, zullen de kleuren
weer bijelkaar komen. Als de kleuren weer bij elkaar zijn ga je alle paren 1 x draaien. Nu ga je met de loper
linnenslagen klossen je tot de helft van de prikking.
Nu ga je weer halve slagen klossen tot de kleuren weer bij elkaar zijn.
Verder met linnenslagen.
Even meten hoelang het bandje moet worden. Dit kun je doen met een papiertje of meetband.
Zet een streepje op je prikking tot hoever je moet klossen.
De afhechting
De loper ligt aan de rechter kant.
Links ga je beginnen met 3 linnenslagen.
Leg het paar waarmee je geklost hebt naar boven.
Links pak je weer een paar en klost weer 3 linnenslagen.
Weer leg je dat paar waarmee je geklost hebt weg.
Links pak je weer een paar en klost weer 3 linnenslagen.
Als je maar 2 paar meer overhebt , doe je een klein knoopje met de 4 klosjes.
Leg de klosjes weer netjes op een rij en trek voorzichtig aan.
De draadjes kunnen nu afgeknipt. Vind je misschien eng, maar het kloswerk blijft goed. Je kunt er een beetje
haarlak op doen.
Nu ga je eerst het tweezijdig plakbank op het glaasje doen. De spelden kunnen er uit en plak het kantje om het
glaasje.

