Twee paaseieren
Ei A
bandje: 6x aurifile grijze kern, 2 paar no.8 en 2 paar no.5 + 1 looppaar aurifile grijs
Op zet bij A en klossen volgens bijgaande draadtekening.
Als we wisselen van halve slag naar linnenslag het paar (dikke) naar de
buitenzijde, in linnenslag klossen. Verder in linnenslag, aan de buitenzijde hele
slag, linnenslag met het paar no.8 en dan de twee paren no. 5, werken in een V,
linnenslag naar de overkant en hele slag met het laatste paar. Afhechten bij het
begin. Daarna 6 paar voor de vulling en als we een stukje gevorderd zijn nog 4
paar inhangen (zie tekening).

alle paren hangen
we aan een speld en
klossen zoals hiernaast
is aangegeven

Ei B
2 paar no.5, inclusief looppaar 10 paar aurifile grijs
Opzetten in de punt => randpaar, 1 paar no.5, 9 paar aurifile , 1 paar no.5,
randpaar en vergeet het looppaar niet.
Werken in halve slag, randslag, naast het dikke paar kan er heel goed één keer in
linnenslag gewerkt worden. Op de punt waar we overgaan van halve slag in
linnenslag het dikke paar van binnen naar buiten leggen. Als je een gekleurd
linnenslag-paar naast het dikke paar hebt, neem dat dan ook mee naar buiten.
Verder in linnenslag en afhechten bij de top op het raakpunt van de bandjes. De
vulling klossen met 2 paar.

opzet gelijk aan de opzet van A
vulling spinnenweb met 2 paar
opzet op A en vlechten tot B, aanhechten D
en langs het bandje tot C; steeds aanhechten
tot E naar D en dan naar E tot F; nu de spin
met 2 paar en een vlecht tot G en vlechten,
zie → ; aanhaken als je een pijl kruist; daarna
naar H en weer rond met vlecht B en op het
laatste naar J en afhechten

Beide werkjes goed stijven als ze helemaal klaar zijn.
Veel succes met het klossen!
Bep Vianen (februari 2018)

opzet 2 paar
vlecht 1
werken tot aan
het bandje

