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BEKOORLIKE 
KLOS NT 

In die vorige uitgawe van ROOI ROSE het die eerste les 
van 'n reeks van ses oor die maak van kloskant verskyn. 

Leer nou verder hoe om die fyn kuns te bemeester 
Diagram 1 het in die vorige uitgawe by les 1 verskyn en 

word weer gebruik by les 2 
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R deur LlZETTE JONKER 

00/ ROSE se kloskantreeks is 
deur mew. Ine Meereboer en Marie 
Potgieter saamgestel en laat toets. 
Navrae moet aan hulle gerig word by 
die volgende adresse: Mev. Ine Meere
boer, Dovestraat 33, Horisonpark, Roo
depoort, 1724, tel. (011) 763-3175, 01 
Mev. Marie Potgieter, Kilburnstraat 
105, Horison, Roodepoort, 1724, tel. 
(011) 760-1429. Hulle bied ook klos
kantlesse aan. 

KLOSKANTTERME 
Kruls (cross) -linkerklossie oor regter

klossie. 
Draal (twist) - regterklossie oor linker

klossie. 
Llnnesteek (whole stitch) - kruis ; 

draai; kruis. 
Dubbele halwe steek (whole stitch, 

twist) - kruis ; draai; kruis; draai. 
Halwe steek (hall stitch) - kruis; draai. 
Torchon: 1e grondsteek (ground 

stitch) - kruis ; draai; speld; kruis; 
draai. 2e grondsteek (ground 
stitch) - kruis; draai; speld; kruis ; 
draai; DRAAI. 

LES 2 (DIAGRAM 1) 
Plak die patroon op 'n stukkie dun kar
ton en plaas dit bo in die middel van die 
kussing. 
Stap 1 
Hang 8 pare klossies, met wit garB' op
gedraai, om spelde A tot H van die pa
troon. (Gebruik 75 cm wit gare vir elke 
passiewe paar klossies en 4 m rooi 
gare vir die weelpaar.) Hang die weel
paar (rooi) ook om speld A (heel links) 
(Ioto 1). 
Dubbele halwe steek Stap 2 
Nommer die weelpaar (rooi, heel links) 
en die 1 e wit paar net langsaan van 1 
tot 4 en maak die dubbele halwe steek 
met hulle 5005 volg (dit begin met die 
linnesteek van die vorige les) : 
a) 2 oor 3 (Ioto 2) 
b) 2 oor 1 -en 4 oor 3 (met albei hande 
gelyktydig) (Ioto 3) 
c) 2 oor 3 (Ioto 4) en 'n nuwe beweging : 
d) 2 oor 1 en 4 oor 3 Cn herhaling van b) 
Die vier bewegings vorm die dubbele 
halwe steek. 
Stap 3 
Skuil nou die wit paar waarmee klaar 
gewerk is na heel links op die kussing 
en bring die volgende wit paar net regs 
van die weelpaar nader. Die weelpaar 
en die volgende wit paar word nou weer 
van 1 tot 4 genommer (Ioto 5) . Werk 
weer die dubbele halwe steek en Ie die 
wit paar waarmee jy klaar gewerk het 
na links langs die ander wit paar. Hou 
so aan tot aan die einde van die ry tot 
by punt 1. 
Stap 4 
Draai die rooi paar 2 keer (regterklossie 
oor linkerkiossie). Hou die rooi paar in 
die regterhand vas en plaas 'n kop
speld op punt 1 onder die rooi paar 
(Ioto 6) . Terwyl jy die rooi paar nog 
vashou in jou regterhand, trek die 
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passiewe pare klossie vir klossie op die 
kussing styf. Soms is dit nodig om die 
klossies se spanning 'n tweede keer 
reg te kry deur dit te trek. Doen dit na 
elke ry. (Foto 7). 
Stap 5 
Werk nou van punt 1 tot punt 2 soos 
volg (let daarop dat die beweging nie 
omgedraai word wanneer jy terugweef 
nie en dat 'n mens altyd, van die 4 klos
sies waarmee jy werk, met die tweede 
klossie van links af begin) : 
a) 2 oor 3 
b) 2 oor 1 en 4 oor 3 (albei hande gelyk
tydig) 
c) 2 oor 3 
d) 2 oor 1 en 4 oor 3 (albei hande gelyk
tydig) 
Stap 6 
La nou die wit paar na regs op die kus
sing en bring die volgende wit paar net 
links van die weefpaar (rooi) nader. 
Werk nou weer die dubbele halwe 
steek met die weefpaar en die volgende 
wit paar. Hou so san tot by punt 2. 
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Stap 7 
Draai die weefpaar (rooi) 2 keer (regs 
oor links) . Hou die weefpaar in jou lin
kerhand en steek die kopspeld onder 
die weefpaar op punt 2 in. Steek die 
kopspeld in sodat dit sku ins na agter en 
na links leun. Terwyl jy die weefpaar in 
jou linkerhand vashou, trek die pas
siewe pare se spanning een vir een reg . 
Stap 8 
Weef nou die weefpaar (rooi) na punt 3 
en hou so aan tot by punt 32 op die oe
fenpatroon. 
Halwe steek Stap 9 
Net na die kopspeld op punt 32 inge
steek is , word die halwe steek op die 
oefenbandjie begin. Net een klossie 
van die rooi weefpaar word gebruik am 
die halwe steek te werk; die ander klos
sie bly agter en sal later skuins na on
der geweef word . As die pare op die 
kussing nie reeds gedraai is nie, draai 
elke paar 1 keer (regs oar links). 
Stap 10 
Die weefpaar (rooi) Is nou heel links 

Foto 18 

(foto 8). Nommer weer eens die weef
paar (rooi) en die wit paar net regs 
daarvan 1 tot 4 en werk soos volg met 
die klossies: 
a) 2 oar 3 (foto 9) 
b) 2 oar 1 en 4 oor 3 (albei hande gelyk
tydig) (foto 10) 
Stap 11 
La die linkerpaar na links op die kus
sing. Bring die volgende paar aan die 
regterkant nader (foto 11) en werk weer 
die halwe steek soos volg (let daarop 
dat die passiewe drade net 1 keer ge
draai is en nie 2 of 3 keer nie) : 
a) 2 oar 3 (foto 12) 
b) 2 oar 1 en 4 oar 3 (foto 13) 
Hou so aan tot by punt 33. 
Stap 12 
Draai die weefpaar net 1 keer aange
sien die klossie reeds 1 keer gedraai is 
(regs oor links) . Steek 'n kopspeld op 
punt 33 in onder die paar klossies in jou 
regterhand (foto 14). Terwyl jy steeds 
die paar klossies vashou , trek die span-
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ning van die ander pare klossie vir klos
sie reg. 

let op dat al die pare vir die halwe 
steek net 1 keer gedraai is (regs oor 
links). 
Stap 13 
Met die 1 e 4 klossies aan die regterkant 
by punt 33, werk die halwe steek terug 
na punt 34, sonder om die beweging 
om te draai, soos volg: 
a) 2 oor 3 
b) 2 oor 1 en 4 oor 3 (met albei hande 
gelyktydig) 
Stap 14 
le nou die regterkantste paar heel regs 
op die kussing. Bring die volgende paar 

' net links daarvan nader en werk die 
halwe steek tot by punt 34. Hou so aan 
tot aan die einde van die oe/enbandjie. 
Stap 15 
Knoop die pare 2 keer en sny die klos
sies a/ (nie te kort nie). Haal nou die 
kopspelde versigtig uit. 

ROSIEPATROON (DIAGRAM 2) 
Plak die patroon op 'n stukkie dun kar
ton van 10 x 10 em en plaas dit in die 
middel van die kussing. 
Steek: Linnesteek 
a) kruis (2 oor 3) 
b) draai (2 oor 1 en 4 oor 3) 
e) kruis (2 oor 3) 
Klossies: 2 paar met rooi draad - 2 x 
1,3 m (65 em per klossie) , 
3 paar met wit draad - 3 x 1,3 m (65 em 
per klossie) , 
1 wee/paar met wit draad - 1 x 3 m 
(1 V2 m per klossie). 
Materiaal : nr. 20-hekelgare en 1 hekel-

naald. 
Stap 1 
Steek 5 kopspelde op Iyn AB in. Hang 
die pare soos volg om die kopspelde: 1 
paar rooi , 1 paar wit, 1 paar wit, 1 paar 
wit, 1 paar rooi. Hang die wee/paar ook 
om die heel linkerkantste kopspeld. 
Stap 2 
Werk die linnesteek; kruis ; draai ; kruis; 
deur 4 pare. Haal die kopspeld waarom 
die rooi drade was uit. 
Stap 3 
Draai die wee/paar 2 keer en sit die 
kopspeld terug in diesel/de punt onder 
die wee/paar. 
Stap 4 
Voig die werklyn op die patroon van 
kant tot kant. Draai die wee/paar 2 keer 
regs oor links en steek die kopspeld in 
onder die wee/paar op die kante. Draai 
die kussing namate die patroon vorder, 
sodat die werk altyd voor jou Ie. Trek 
die drade gedurig reg op die kussing 
sodat die spanning reg bly. Hal/pad 
deur die patroon sal die kopspelde aan 
die begin van die patroon in die pad 
wees - druk die kopspelde heeltemal in 
die kussing in en gooi die deklap daar
oor. Werk tot by die opstelkopspelde 
(op Iyn AB) en eindig met die wee/paar 
aan die linkerkant. 
Stap 5 
Heg 5005 volg af: die weefpaar Ie heel 
links. Begin by die heel regterkantste 
rooi paar by B. Haal die opstelkopspeld 
van die rooi paar uit. Neem 'n hekel
naald en haak een van die drade van 
die rooi paar waaraan die klossies is 
deur die Ius, Steek die ander klossie 
van die rooi paar heeltemal deur die 
Ius. Trek die paar klossies reg en steek 
die kopspeld weer by die opstelpunt in. 
Werk al die pare 5005 die eerste paar 
at, tot by die laaste rooi paar. Haak die 
Ius deur die laaste rooi Ius van die 
opstelkopspeld. Steek die rooidraad
klossie en ook die 2 klossies van die 
wee/paar deur die Ius. Sit die kopspeld 
terug in die opstelpunt en trek die drade 
se spanning reg. Knoop elke paar 2 
keer. laat sowat 15 em draad en knip 
klossies at. Haal al die kopspelde uit en 
werk die los drade met 'n naald weg. • Fot022 
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