Week 22
Het laatste torchonkantje al weer in deze serie. Een kantje uit de
patronen van mijn moeder. Ik moest even nadenken, wat ze met de
aantekeningen op het patroon bedoelde. Een driehoekje met de
vermelding n.sl. kon ik nog wel begrijpen. Het vierkantje met de
vermelding l.sl. met opgelegde nop werd moeilijker. Vooral ook omdat
deze symbolen niet in het patroon stonden. Maar opeens viel het kwartje
of dubbeltje, want kwartjes hebben we niet meer. De driehoeken langs
de kant moesten in netslag of halve slag; het vierkantje op zijn punt in
linnenslag met daarin een opgerolde moes.
Voor dit kantje zijn 22 paar klossen nodig met Ritter zijde 100/3 of garen
van gelijke dikte.

!

!
Langs de randen is een rechte randslag gemaakt met daarnaast 1 paar
in hele slag of dubbele netslag.
Op of beter onder de linnenslagblokjes komen de opgerolde moezen.
Hiervoor het blokje t/m de langste toer klossen. De middelste 3 paren
bepalen voor de moes. Tussen de buitenste paren hiervan een speld
zetten en dan het middelste paar naar boven leggen.

!
De moes met de overgebleven 2 paren maken. Denk erom dat hij lang
genoeg wordt: tot minstens het laatste horizontale streepje van het
vierkantje. Dan de paren 1x draaien en volgens de tekening hieronder
om de speld slaan. Aantrekken zodat de moes om de speld rolt. Meestal
trek je bij een moes na het draaien alleen aan de binnenste klossen om
het vervormen van de moes te vermijden. Nu moet je juist aan de
buitenste klossen trekken om de moes opgerold te krijgen. Voorzichtig
natuurlijk zodat hij niet te veel intrekt, maar een beetje is niet erg,
omdat dat toch onder ligt.

!
Zet 2 spelden onder de moes en leg het middelste paar weer over de
moes. Deze houdt hem naar beneden en op zijn plaats.
Heel veel succes met dit avontuur.

