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Vogel 1 Paars
Aantal klossen
Garen :
Ontwerp:

: Ongeveer 14 paar
: DMC 80 of DMC splijtzij
: Dini Boer- van de Pol

:
:
: Dini Boer-van de Pol

Uitvoering geklost werk

Paarse vogel

Tek.1

Begin met een punt opzet met 3 of 4 paar, in het lijf bij de staart.(hang
eventueel een tover draad in).((Tek.1))
Klos het bandje tot de 1e bocht in linnenslag en hang nieuwe paren(Tek.2) in als
het bandje breder wordt, daarna loopt aan beide zijkanten een heleslag paar.
Tek.2

Tek.3
Klos de bochten met de zeurpunten,(Tek.3)en het bandje
zonder de tussen liggende vlechten, deze worden later apart
gemaakt.

Tek.4

In de bochten van de staart zitten ajourtjes(Tek.4) door het draaien
van de loper op de plaats waar anders meer paren ingehangen
moesten worden om de band goed te vullen.
De rug en hals worden met halve slagen opgevuld, de kop weer met
linnenslagen.
Voor het oog een dikke draad meenemen aan de binnenkanten bij de
laatste slag, de begindraad bij de laatste speld er bij nemen(Tek.6) en later achter de band afhechten.

Tek.6

Eindigen door 2 draden die van onder komen naar boven wegleggen(Tek.7)
en later afknippen of afhechten.
Tek.7
De snavel

Tek.8

Hiervoor 4 paren ophangen buiten het werk(Tek.8) en 2 vormslagen in
3-hoeksvorm klossen, aanhaken aan de kop.
De weefdraad als laatste met z’n partner aanhaken, de eerst aangehaakte
paren mogen een knoopje na het aanhaken.

De pootjes
De nagels elk met 2 paar beginnen met een valse picot.
Tek.9
Valse picot: 1 paar 7 x draaien, sluiten met een linnenslag.(Tek.9)
Met de 6 paren linnenslagen klossen en paren uitleggen bij het smaller worden.(Tek.7)
Eindigen door de paren bij elkaar te nemen, met 1 draad om de bundel te festonneren(Tek.10)en kort
afknippen.
Als been een feston of vlechtje maken eventueel met uitgelegde paren, aanhaken en afhechten achter
het lijf.
Tek.10
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Tek.11

De vulling
Tot slot de blaadjes(Tek.11)en vlechtjes maken.
Hiervoor per vlecht of blaadje 2 paren aanhaken.
Voor de blaadjes heb ik op de weefdraad een glitterdraadje bij de gewone draad opgewonden.
Er zijn midden in de vlechten nieuwe paren ingehangen voor de vormslagen:
zet een speld tussen de draden van de vlecht(Tek.12) en hang 2 nieuwe paren om de speld met
Tek.12

Tek.13

Tek.14

Tek.15

2 draden links ervoor en 2
draden tussen de oude
draden.(Tek.13)
Dan met dubbele draden
Tek.16
Tek.17
draaien,(Tek.14) nog eens met
dubbele draden draaien.(Tek.15) en kruisen.(Tek.16)
Zorg dat de glitterdraad(op de tekening de dikke lijn) helemaal buiten
ligt.
De 2 linker paren maken de vormslag die begint met een linnenslag.
De glitterdraad aan de buitenkant komt na de linnenslag op de
goede plek te liggen , n.l. op de 2e en 3e plaats(Tek.17) en 1 van deze
2 draden wordt dan de weefdraad.
Beginnen met draaien- draaien- kruisen- aantrekken, dit steeds links
en rechts herhalen.
Het blaadje(Tek.11) klossen en als er achter het blaadje afgehecht
wordt(in de meeste gevallen), een toverdraad Tek.1 bijna aan de
onderkant van het blaadje om de middelste draad leggen.
Als het blaadje klaar is wordt het soms weer verbonden met een vlecht en ook dit is een verbinding in
linnenslag met dubbele draden en de speld in het midden. (Tek.8)
De paren van het blaadje naar achter leggen en eerst de vlecht verder klossen.
Met de uitgelegde draden van het blaadje een feston maken, de festondraad
door de lus van de toverdraad halen en door z’n eigen lus steken,(Tek.10)
met de bundel ertussen en aantrekken.
Nog 4 festons maken en de draden op 4 cm. afknippen.
Als alles klaar en afgehecht is, alle draden kort afknippen.
Veel klosplezier, Dini Boer.
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