
Vlinder. 

Nodig: 14 paar klossen. Garen: katoen DMC 80

De voelsprieten opzetten  bij de plaats waar het rondje aan de spriet zit. Toverdraadje gebruiken, want het 
rondje moet daar gesloten worden. Spriet als een vlecht klossen. Spelden in de binnenbocht van de vlecht 
zetten om de vlecht in vorm te brengen.

Bij de kop 2 paren inhangen tussen de voelsprieten. Kop en lijf worden in halve slag geklost met aan de 
kanten een hele slag. Aan weerszijden paren als volgt inhangen:
Tot aan de speld klossen; met het laatste paar een halve slag klossen i.p.v. een hele slag, het nieuwe paar 
over de speld hangen en in het werk opnemen op de manier van het opzetten. Zie onder staande tekeningen.

Voor de kop tot ca. 8 paar  invoegen en voor het lijf tot ca. 14 paar. De dichtheid van de halve slag hangt af 
van de hoeveelheid paren, dat gebruikt wordt. Hierbij is de eigen smaak en het onderwerp bepalend.

Bij het achterlijf moeten er zoveel paren uitgenomen worden, dat er bij de punt nog 3 over zijn. We nemen 
van de 2 buitenste staande paren aan de rechterkant de rechterklosjes en aan de linkerkant de linkerklosjes 
en leggen die naar boven.

Als het lijf klaar is, de paren aan weerszijden afhechten. Beginnen bij de punt en steeds 1 klosje eruit leggen 
en een nieuwe erbij nemen. Minstens 2x knopen voor je er weer een uitlegt en een nieuwe pakt.

Eerst de bovenvleugels klossen. Voor het begin goed kijken, waar je het best kan afhechten. Dan aan het 
andere eind van de bandjes de paren inhangen De bandjes en de vlecht worden tegelijk geklost. De vlecht 
d.m.v. 3-parige verbindingen aan de bandjes verbinden. In de top kom te vaak op één plaats. Hier de vlecht/
blaadjes steeds om de speld hangen. De blaadjes heen klossen; met een 3-parige verbinding aan het buitenste 
bandje verbinden; terug als vlecht over het blaadje heen. In het midden vastleggen, zodat hij er niet naast 
gaat liggen. Voor het vastleggen tijdens het klossen van het blaadje een dubbel draadje op de helft onder de 
middelste staander leggen. Hiermee kunnen we later een lus trekken zonder de vorm van het blaadje te veel 
aan te tasten. Deze paren leggen we vast met het looppaar van het binnenste bandje. Toverdraadje gebruiken!

Voor het opzetten van de ondervleugels ook eerst goed kijken waar we het best kunnen afhechten. Dan aan 
het andere eind van het bandje beginnen. In de top zit een bloemetje van blaadjes. Hiervoor de vlecht op 
zetten en tot hart klossen. De blaadjes worden tijden het klossen van het bandje opgezet en afgehecht. Als de 
blaadjes dezelfde kleur hebben als het bandje, kun je gewoon daarop afhechten. Wijkt de kleur erg af, zou 
je dit gaan zien en moet je dus op het blaadje afhechten. Hiervoor ook een dubbel draadje op de helft van 
het blaadje onder de middelste staander leggen om later de lus voor het vastleggen van het cordonnetje te 
trekken.
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