Hanger of Broche
Nel Butter-Mosk
Materiaal en werkwijze:
U zoekt in één kleur een aantal verschillende soorten garen, zowel dik, dun,
glanzend en bobbelig. Afhankelijk van de dikte van het garen neemt u ongeveer
tien paar klossen en windt het garen daarop.
Het voorbeeld is geklost in een vrije structuur. Dat wil zeggen de netslag, maar
dan steeds fouten maken. Bijvoorbeeld een keer vergeten te draaien of zomaar
een linnenslag ertussen, enzovoort. In het begin is het natuurlijk moeilijk om
expres fouten te maken, maar zodra u eraan gewend bent, zult u merken dat het
heel spannend is om op die manier invloed te hebben op het verloop van de
draden. U zult merken, dat er gaten ontstaan, die erg mooi zijn.
U hangt alle paren op bij A en gaat in heen en weergaande toeren naar beneden,
waarbij u langs de randen op min of meer gelijke afstanden de spelden zet.
Onderaan bij B. bundelt u alle draden en haalt u de klossen er af. De kant kunt u
nu eerst verstevigen en het als het droog is van het kussen halen. Nu neemt u
onder en bovenkant en legt die met een draai op elkaar en naai dit vast.
Als u er een hanger van wil maken, knipt u de draden kort af en kunt u er een
koord of rubber veter onder doorhalen. Voor een broche, naait u er een speld
achter en dan kan het heel mooi zijn om de draden wat langer af te knippen,
waardoor u een soort kwastje krijgt.
Bij dit soort werkstukjes gaat het in eerste instantie niet om een technisch
hoogstandje, maar echt om het experiment. Probeer maar wat de diverse garens
voor uitstraling hebben. En het klossen van een totaal andere structuur geeft ook
veel voldoening.
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