“Landschapje”
Nel Butter
Materiaal:
• Verschillende soorten garen in één kleur, licht, donker, glim, dik, dun,
enzovoort.
• Een stuk passe-partoutkarton van ongeveer 30 x 30 cm., met in het
midden een 'gat' van 12 x 12 cm. En eventueel een lijst die daar om heen
past. (Heel goed te gebruiken daarvoor is de verdiepte Ribba lijst van IKEA, die zowel in wit als in zwart bestaat.)
• Tekenpapier en kalkpapier.
Werkwijze voor het ontwerp:
• Teken op het tekenpapier een paar vierkanten van 12 x 12 cm.
• Teken nu in die vierkanten vloeiende lijnen van links naar rechts.
(zie tekening rechts)
• Maak in ieder vierkant een andere tekening. Kies daarna de mooiste.
Trek deze 'tekening' nu 4 keer over op kalkpapier. Deze 4 tekeningen moeten
nu op 4 verschillende manieren 'ingekleurd' worden. (D.w.z. een soort
arceren met gewoon potlood in verschillende toonwaardes - zie tekening
rechts). Op deze manier kunt u zelf zien wat het mooiste zal zijn. Kies de
beste om te gaan uitwerken.
Een landschap is aan de voorgrond donkerder dan in de verte, maar dat is
natuurlijk niet per se noodzakelijk voor een kantontwerp. Het idee van een
landschap hoeft u natuurlijk niet vast te houden. U kunt er ook een mooi
abstract werkstuk van maken.
De uitwerking:
• U kunt zelf kiezen hoe u de tekening gaat klossen. Werk van de ene
zijkant naar de andere. Een donker vlak kan in donker garen in een dichte
structuur worden geklost. Een licht vlak in licht garen met een open
structuur.
Het kan ook heel mooi zijn om verschillende delen over elkaar heen te
klossen. Maar u kunt de delen ook aan elkaar haken.
Als u er voor kiest om alle delen los te verwerken, omdat ze over elkaar
heen moeten vallen of omdat u ze iets wilt laten opbollen, dan werkt u
deel voor deel uit. Teken dat deel dan even apart op een stuk papier.
Zorg ervoor dat de opzet en de afwerking buiten het vierkant van
12 x 12 cm vallen. U hoeft niet mooi af te werken, want de zijkanten
vallen onder het passe-partout. Zo werkt u alle delen afzonderlijk en
voegt ze later samen op een mooie ondergrond.
•

Kiest u ervoor om de delen aan elkaar te haken, dan kunt u het hele
patroon op uw kussen spelden en gaan uitwerken.

•

Houd de uitwerking wel zo eenvoudig mogelijk. Teveel techniek schaadt
de vormgeving. Gebruik niet al te dik garen, want dan bolt het passepartout aan de zijkant op en dat is niet mooi.

Afwerking:
• Kies voor de ondergrond een mooi stuk karton, dat in kleur bij het garen
en/of de lijst en passe-partout past. Naai het kant aan de zijkant op de
ondergrond. Uiteraard buiten het 12 x 12 vierkant.
Plak het passe-partout er bovenop.
Veel succes…
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