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Benodigdheden: 
Garen:  Anchor Alcazar Metallic, Madeira Metallic 40 
Aantal paren: 10, waarvan eventueel 1 paar met Madeira 
Metallic 
 
Gebruikte slagen: 
Gekruist ophangen, gewone zelfkant, linnenslag, vlecht, 
rolbandje en feston. 
Gewone zelfkant:  heleslag, 1x draaien, heleslag 
Gekruist ophangen:  eerst 1 paar, alle volgende paren 
links, rechts links (buiten binnen), zie figuur 1. 

 

• Hang 10 paar gekruist op en begin links met 
halveslagen. Het laatste hangende paar 1x 
draaien en gewone zelfkant.  

• Ga zo door tot ▲ - pijl a. Ga over op linnenslag. 
• Bij de verticale lijn met het 5e en het 6e paar 

van het midden een vlecht maken tot eind van 
de lijn. Leg de vlecht even aan de kant en na 
een paar toeren weer terug in het midden.  

• Ga bij ▲ - pijl b - naar het volgende deel, 
halveslag met gewone zelfkant.  

• Bij pijl c beginnen met het rolbandje. 
• In linnenslagen naar links, loper tweemaal 

draaien en over de paren leggen (rechts) en 
weer naar links werken. Enzovoort. Haal 
steeds de voorgaande speld eruit. Zo gaat het 
lusje van de speld weg.  

• Bij pijl d overgaan naar halveslag met gewone 
zelfkant. 

• Bij pijl e een speld zetten in het midden van 
alle paren. Maak met 1 draad 10 festons.  
Laat de draad van de feston wat langer en 
gebruik deze voor het vastzetten. Zet alle 
draden als een bundel strak weg. Verstevig het 
kloswerk.  

 
Toepassing 
Vouw het kloswerk dubbel bij de stippellijn, leg het 
festondeindjes achter de linnenslagen. Neem de 
draad van de feston en zet het met steekjes vast. 
Gebruik de vlecht als hanggedeelte of door veel 
elementjes aan te rijgen en/of aan een speld. 
 
Zoek naar een passende mogelijkheid die voor 
ieder persoonlijk is. 


