
Bloem. 

Nodig: 16 paar klossen. Garen: katoen DMC 80

Beginnen met de bloem. Dit kan natuurlijk in een andere kleur dan de steel en bladeren. Dan 
sluiten we de bloem en hechten de draden op de bloem af. Doen we alles in één kleur, de paren 
naar de steel leiden en daarmee verder klossen.

De bloem opzetten met 6 tot 8 paar. Als 
het bandje voor de schulpen breder wordt. 
eventueel paren inhangen tot er 8 paar zijn. 
De vulling wordt tegelijk met het bandje 
gewerkt. Hiervoor waar nodig de paren 
volgens de tekeningen A en B inhangen.

De schulpen als volgt werken: Als de eerste 
vlecht uit de schulp gaat, het looppaar door 
alle paren heen klossen en zonder draaien 

lagen liggen. Nu met het laatste doorgewerkte 
lengtepaar terugklossen. Pas er op, dat het werk 
niet te veel naar binnen trekt, dus oppassen met 
het aantrekken. Met het oorspronkelijke looppaar 
en het naastliggende lengte paar wordt de eerste 
vlecht geklost. Bij het verlaten van de volgende 
vlechten uit de schulp wordt dezelfde werkwijze 
gevolgd. Zie draadtekening C.
De laatste twee paren vormen de onderste vlecht. 
In onze patroon gebeurt dit niet. Hier met het 
looppaar een draailijn naar de binnenste vlecht 
van de vulling maken. Het andere paar steekt 
meteen over.

Bij de volgende schulp moeten de vlechten weer 
ingenomen worden. Dit doen we precies volgens 
draadtekening D. De schulpen kunnen ook in hele slag 
of halve slag gemaakt worden. De werkwijze is precies 
het zelfde. Alleen moeten we oppassen, dat bij de 
halve aan de buitenrand, ook daar waar de vlechten de 
schulp verlaten, in verband met de stevigheid een hele 
gemaakt moet worden.

Als we de paren van de vulling weer aan het bandje 
moeten verbinden, doen we dit door middel van een 
halve 3-parige verbinding van het looppaar met de 
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vlecht. De speld tussen de paren van de vlecht steken. De paren van de vlecht 
over het bandje naar de kant weg leggen en het bandje gewoon verder klossen. 
Zie tekening E. Is de hele bloem klaar, kunnen we het bandje sluiten en alle paren 
afhechten.

De steel en de bladeren zullen geen moeilijkheden opleveren. Deze mogen in de 
slag naar keuzen en met een zelf gekozen randslag geklost worden.
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