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Materiaal
Garen: 1 draadje splijtzijde
Benodigd: 5 á 6 paar klossen

Werkbeschrijving

Het gemakkelijkst is om aan de binnenkant te beginnen en naar
buiten toe rond te werken.
Aangezien het afhechten dan lastiger is, heb ik er voor gekozen
om buiten aan te beginnen.
Begin met 2 paren en zet al klossend op de schuine lijn nog 4
paren op. Met 1 dikke glimdraad zoals ik heb gebruikt, heb je
maar 5 paar nodig.

Het bandje kun je op allerlei manieren invullen, dan wordt het klossen van veel boompjes voor
kerstkaarten ook niet saai.

Voor de tussenliggende verbindingen ga je met de loper met 3 draaien naar de speld, na de speld
nog eens 2 draaien en het bandje verder klossen. Als je voor de 2e keer bij dezelfde speld komt ,
de loper 2x draaien en aanhaken in de keerlus. Nog eens de loper 2x draaien en verder klossen.
De hoeken kunnen op verschillende manieren geklost worden. Ik heb de krulbewerking gebruikt en
in het 1e keerlusje aangehaakt om een scherpere hoek te krijgen.

Krulbewerking:
De 1e keer dat je bij de speld komt gewoon keren.
De 2e en volgende keren het laatste paar niet mee klossen, de loper 3x draaien en achter de
speld om en onder het niet gekloste paar door leggen.
De laatste keer dat je bij deze speld komt niet achter de speld langs leggen maar inhaken aan het
1e keerlusje. Dit lusje ligt onder de lussen van de krulbewerking, dus voorzichtig opzoeken om in
aan te haken. De speld terug zetten en als je 2 spelden verder deze er uit halen en het krulbewerkingspaar voorzichtig aantrekken.
In de stam wordt bij het teruggaande deel aangehaakt aan het al gekloste stukje. Het bandje
verder klossen met alle verbindingen en hoeken. Aanhaken en afhechten aan het al gekloste deel.
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Tot slot een vlecht maken vanaf de opzet tot aan de volgende punt. Hierachter aanhaken en
afhechten.
Voor mensen die minder goed kunnen zien is er een vergrootte versie voor dikker garen b.v.Aurifill
grijze kern of DMC 80 of vergelijkbaar garen met hetzelfde aantal klossen.
Op de groene afbeelding kun je zien hoe de hoeken zijn zonder aanhaken, en is het moeilijk om
in de stam aan te haken, zet dan keerspelden net naast de midden lijn aan beide kanten en keer
gewoon om de speld.

Veel klosplezier, Dini Boer.
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Asymmetrische kerstboom (kantbrief)

Vergroot patroon

100%
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