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Vogel 2 Witte duif
Aantal klossen
Garen :
Ontwerp:

: Ongeveer 30 paar
: DMC 80
: Dini Boer- van de Pol

Uitvoering geklost werk

:
:
: Dini Boer-van de Pol

Witte duif

Tek.1

Het lijf
Begin het lijf met de snavel, hang aan de zijkant eventueel toverdraden(Tek.1) in om later
gemakkelijker aan te haken.
Klos het bandje met heleslag-speld-heleslag aan de buiten kanten en linnenslagen er tussen.
(of zoals je zelf wilt)
In de bochten komen zeurpunten(3 streepjes naar 1 punt)((Tek.2 en 3))
Tek.3
of omkeer slagen(Tek.4) voor.
Klos het bandje af, haak aan bij de snavel en hecht af.
Tek.2
De vleugel
Voor het bandje van de vleugel paren aanhaken en afhechten op het lijf.
De bochten zoals het bandje aangeeft met zeuren(Tek.2 en 3) of omkeer
slagen.(Tek.4)
De vulling
Tek.4

Zeuren

Hang genoeg paren in aan de zijkant bij de vleugel om de vetergat
slagen te kunnen maken.
Ga heen en weer in zo lang mogelijke rijen indien dit niet mogelijke is
weer boven aan beginnen.
In het midden van de vulling worden mannekes geklost.(Tek.5 )
De vleugel is gevuld met vrouwkes, die in spiegelbeeld zijn.
Voor het oog kan een kraaltje of pailletje ingehaakt worden met de
paren van de vulling.

De 1e keer de speld gebruiken zoals steeds.
e
De 2 keer het laatste paar niet meeklossen, de loper 3x draaien, achter de speld langs leggen, voor alle paren en
verder klossen.(Tek.2 en 3)
Omkeerslag
De omkeerslag is eigenlijk een linnenslag met een dubbele draai in het midden.
Dus: kruisen-draaien-draaien-kruisen, dan gaat de loper weer terug.
Wel de speld tegen de slag aan zetten aan de kant waar je heen klost.(Tek.4)
Mannekes
Tek.5
Mannekes(Tek.5 en 6) klos je in de vleugel op de volgende manier:
Op schema (Tek.5) 4 staan cijfertjes:
1- 2 paren komen bij elkaar met een linnenslag, de speld niet sluiten.
2- 2 paren komen bij elkaar met een linnenslag-speld-linnenslag,of als het een arm is
geweest , alleen de speld sluiten met een linnenslag, het rechter paar wordt een
been, (2x draaien) het linker vormt de onderkant.
3- hier klost het been met linnenslagen door de 2 paren van de armen.
4- vormt het been met een onderkant paar het kopje in linnenslag en het paar moet 1x
gedraaid liggen.
5- het been gaat terug door de armen in linnenslag.
6- verbinding met de grond of met een ander manneke.
7- het been (2x gedraaid)komt samen met het paar van de onder
kant, dat 1 x gedraaid ligt.
Als de paren bij 2 en 1 zijn samen gevoegd begin je met het been
naar 4 te klossen. De rest wijst zich dan vanzelf.
Als laatste de armen afwerken door een speld tussen de 2 paren te
zetten en te sluiten met een linnenslag.(Tek.4)

Tek.6
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Witte duif
De armen veranderen na de slag in een been en onderkant, het
been en de onderkant worden de armen in het volgende manneke.
Vrouwkes
Deze werken op dezelfde manier maar dan in spiegelbeeld.(Tek.7en 8)
Tek.7

Kijk goed op de tekeningen en kijk goed waar de paren aan de rand komen.
Heel veel klosplezier,
Dini Boer.

Ontwerp en uitvoering Dini Boer.

Tek.8
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Prikkingen
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