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BEKOORLIKE 
KLOSKANT (3) 

Foto 2. 

Foto4. 

Die eerste twee lesse in die 
maak van kloskant het in die 
vorige twee uitgawes van 
ROOI ROSE verskyn. In les 
drie kan jy leer hoe om 'n 
kantrandjie te klos 

A LLE navrae met betrekking tot 
kloskant kan gerig word aan: mev. Ine 
Meereboer, Dovestraat 33, Horison
park, Roodepoort 1724 (tel. (all) 
763·3175), of mev. Marie Potgieter, Kil
burnstraat 105, Horison, Roodepoort 
1724 (leI. (all) 760-1429) . Die twee 
vroue het die reeks van 6 lesse vir 
ROOI ROSE saamgestel en bied ook 
lesse in die maak van kloskant aan. 
Kloskantterme 
Kruis (cross) - linkerklossie oor 
regterklossie 
Draai (twist) - regterklossie oor linker· 
klossie 
Linnesteek (whole stitch) - kruis; 
draai; kruis 
Dubbele halwe steek (whole stitch; 
twist) - kruis ; draai; kruis; draai 
Halwe steek (half stitch) - kruis ; draai 
Torchon - 1 e grondsteek (ground 
stitch) - kruis ; draai; speld; kruis; draai 
Torchon - 2e grondsteek (ground 
stitch) - kruis; draai; speld ; draai; 
DRAAI 

LES 3 
Grondsteek 
Die grondsteek is die agtergrond of net 
van die kloskant. Torchonkant se 
grondsteek word van regs bo na links 
onder geklos. Nil elke ry word weer 
regs bo begin en sku ins na links onder 
geklos. 
Diagram 1: oe'enbandjie vir 
die grondsteek 
Plak 'n fotostaat van die diagram op 'n 
stukkie karlon. Wanneer die oefen
bandjie vir die grondsteek klaar IS en 
die kopspelde uitgetrek is, is dit nie ge
skik vir gebruik nie, aangesien dit krul 
en vormloos word. 
Gebruik 6 pare klossies ; draal 1 m gare 
om elke paar klossles , dus '/2 m per 
klossie. Hang 1 paar klossies elk om 
kopspeld A, B, C en D. Hang 2 paar 
klossles om kopspeld E. 
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Stap 1 
Draai al die pare 1 keer regs oor links 
Stap2 
Werk met die paar van speld A en die 
paar van speld B soos volg : 

a) 2 oor 3 ] halwe steek 
b) 2 oor 1 en 4 oor 3 (Ioto 1) 

c) Steek 'n kopspeld in die middel van 
die 2 pare op punt 1 in (druk die kop
speld 'n derde van sy lengte in die kus
sing in sodat dit stewig staan en laat dit 
skuins na agter leun). (Ioto 2) 

Maak weer 'n halwe steek met diesell
de 2 pare: 
d) 200r3 
e) 2 oor 1 en 4 oor 3 (met albei hande 
gelytydig (Ioto 3) 
Die laaste 2 bewegings maak die kop
speld.toe. 
Stap3 
Werk kopspeld 2 (Ioto 4) met die 1 paar 
van kopspeld C en die linkerkantste 
paar van kopspeld 1. Werk kopspeld 3 
met die linkerkantste paar van kopspeld 
2 en die paar van kopspeld D. 
a) Maak 'n halwe steek 
b) Steek kopspeld tussen die 2 pare by 
kopspeld 3 in 
c) Maak 'n halwe steek om die kop
speld toe te maak (Ioto 5) 
Stap4 
Werk kopspeld 4 met die linkerkantste 
paar van kopspeld 3 en 1 van die pare 
van kopspeld E. 
a) Maak 'n halwe steek 
b) Steek kopspeld in tussen die 2 pare 
by kopspeld 4 
c) Maak 'n halwe steek om die kop· 
speld toe te maak 
StapS 
Werk kopspeld 5 met die linkerkantste 
paar van kopspeld 4 en die oorbly
wende paar van speld E 
a) Maak 'n halwe steek 
b) Steek kopspeld in tussen die 2 pare 
c) Sluit die kopspeld met 'n halwe steek 
Stap6 
Trek die opstelkopspelde A, B, C , D, en 
E een vir een versigtig uit en trek die 
klossies een vir een styf totdat die lus
sies wat om die opstelkopspelde ge
vorm het nou om die volgende ry kop' 
spelde styf trek. Trek die ander kop· 
spelde eers uit wanneer die hele 
patroon klaar geklos is. 
Stap 7 
Begin die volgende ry regs boo Werk 
punt 6 met die paar van punt 1 en die 
paar van punt 2. (Ioto 6) 
a) Maak 'n halwe steek 
b) Steek die kopspeld skuins na agter in 
op punt 6 
c) Maak 'n halwe steek met diesellde 
pare om die kopspeld toe te maak 
Stap8 
Werk punt 7 met die pare van 3 en die 
linkerkantste paar van 6. 
a) Werk die halwe steek 
b) Steek die kopspeld in op 7 tussen die 
2 pare 
c) Sluit die kopspeld met die halwe 
steek 
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Foto 13. 

Stap9 
Werk punt 8 met pare van 4 en 7 -
halwe steek; speJd; halwe steek. 
Stap 10 
Doen die halwe steek by punt 9 met 
pare van 5 en 8; speld ; halwe steek. 
Stap 11 
Maak die halwe steek by punt 10 met 
pare van 5 en 9: speld ; halwe steek. 
Stap 12 
Begin weer regs bo en werk na links 
onder. Doen dit ry vir ry totdat die oe· 
lenbandjie klaar is. Knoop al en sny die 
klossies al. Haal die spelde uit. 

KANTPATROON (40 em lank I 
Diagram 2: grond en waaier 
Benodigdhede: 9 pare ktossies met 3 m 
D.M,C.- 01 Coats nr. 60'gare op elke 
paar klossies gedraai (1 'h m per klos
sie) ; 1 paar klossies met 8 m van dle
sellde gare opgedraai (4 m per klossle) 
Stap 1 
Hang 1 paar klossies om opstelkop
speld A. 
Hang 2 paar klossies elk om opstelkop
spelde B en C. 
Hang 1 paar klossies om opstelkop
speld D. 
Stap2 
Draai die pare almal 1 keer (regs oor 

links). 
Stap 3 
Begin by punt 1 met die paar van A en 
die linkerkantste paar van B en maak 
die grondsteek. 
a) 2 oor 3 
b) 2 oor 1 en 4 oor 3 
c) speld 
d) 2 oor 3 
e) 2 oor 1 en 4 oor 3 . . 
I) Vir 'n stewiger patroon, draal die pare 
weer 1 keer soos volg : 2 oor 1 en 4 oor 
3. 
Stap4 
Werk punt 2 met die regterkantste paar 
van B en die paar van C. 
StapS 
Werk punt 3 met die pare van 1 en 2. 
Stap6 
Begin weer regs bo en werk punt 4 met 
die pare van C en D. 
Stap 7 
Werk punt 5 met die pare van 2 en 4. 
Stap8 
Trek nou die kopspelde by A, B, C en D 
uit en trek die klossies een vir een tot
dat die boonste lusse mooi pas om die 
1 e ry kopspelde. AI die ander spelde 
word eers uitgetrek wanneer die werk 
klaar is. 
Slap 9 
Werk punt 6 met die pare van 3 en 5. 
Slap 10 
Werk punt 7 met die pare van 4 en 5. 
Slap 11 
Werk punt 8 met die pare van 6 en 7. 
Voordat daar nou voortgegaan word 
met die grondsteek, word die waaierpa
troon eers aan die linkerkant geklos. 
Waaierpalroon 
Slap 12 
Hang 3 pare klossies oormekaar om 
kopspeld 9 (links). 
Hang ook die weelpaar met 8 m gare 
op om kopspeld 9 en laat albei die klos
sies van die weelpaar links hang. (Ioto 
7) 
Namate die waaier breer word , word 'n 
paar klossies van die regterkant al ge
bruik; namate die waaier kleiner word , 
word 'n paar klossies op 'n slag aan die 
regterkant uitgelaat. 
Slap 13 
Begin aan die linkerkant van punt 9 en 
maak die linnesteek. Werk pare 1, 2, en 
3 plus die 1 paar van punt 1. (Ioto 8) 
Slap 14 
Draai die weelpaar 2 keer. 
Slap 15 
Steek die kopspeld onder die weelpaar 
by punt lOin. (Ioto 9) 
Slap 16 
Weel nou in linnesteek terug na punt 
11 . (Ioto 10) 
Stap 17 
Draai die weelpaar 2 keer. 
Slap 18 
Steek die kopspeld sku ins na buite on
der die weelpaar in. 
Stap 19 
Maak die linnesteek deur 4 pare na 
regs plus die paar van punt 3. (Ioto 11) 
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KLOSKANT 
Stap 20 
Draai die weelpaar 2 keer. 
Stap 21 
Steek die kopspetd in op 12. 
Stap 22 
Werk terug deur 5 pare na 13. 
Stap 23 
Steek die kopspeld in op 13 en weel na 
punt 14 plus die paar van punt 6. 
Stap 24 
Steek die kopspeld in by 14. 
Stap 25 
Werk deur 6 pare na punt 15 en steek 
die kospeld in. 
Stap 26 
Werk deur 6 pare plus 1 paar van punt 
8 na punt 16 en sleek die kopspeld In. 

Stap 27 
Werk deur 7 pare na punl 17. 
Stap 28 
Werk deur 6 pare na punl 1 B; laal 1 
paar uil ; steek die kopspeld In op 1 B. 
(Ioto 12) 
Stap 29 
Werk deur 6 pare na punl 19; sleek die 
kopspeld In. 
Stap 30 
Werk deur 5 pare na punl 20; laal 1 
paar UlI ; steek die kopspeld In by 20. 
Stap 31 
Werk deur 5 pare na punt 21 ; steek die 
kopspeld in. 
Sta p 32 
Werk deur 4 pare na punl 22; laal 
paar uil ; sleek die kospeld in op 22. 
St a p 33 
Werk deur 4 pare na punl 23. 
Let daarop dal die paar aan die regIer
kanl nel binnekant kopspeld 22 ook uil
gelaal moel word na die grondpalroon 
toe. 
Stap 34 
Skuil die 3 pare en 1 weelpaar na links 
op die kusslng en plaas 'n lang kop· 
speld mel 'n groot kop Cn bloemisle
speld) tussen hierdie pare en die res 
van die pare op die kussing . Die speld 
is net tydelik en help om die grondklos
sies en die waaierklossies uilmekaar Ie 
hou lerwyl gewerk word. (1010 13) 
Grondsteek 
Stap 35 
Werk eers die grondsteek van regs bo 
na links onder vanal punle 24 lot 37 vol
gens nommervolgorde. Die pare van 
die grondsteekpalroon moel almal 1 
keer gedraai wees (regs oor links). Let 
daarop dat die pare wat uitgelaal is by 
punte 16, 1 B, 20 en 22 van die waaier 2 
keer gedraai word voordal dil gewerk 
word. 
Stap 36 
Werk punt 24 met pare van 7 en B. 
Stap 37 
Werk punl 25 met pare van 24 en 16. 
Stap 38 
Werk punt 26 met pare van 25 en 18. 
Stap 39 
Wer!< punt 27 met pare van 26 en 20. 
Stap 40 
Werk punt 28 met pare van 27 en 22 
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Stap 41 
Begin weer regs bo en werk punl 29 
mel pare van 24 en 25. 
Stap 42 
Werk punt 30 met die pare van 26 en 
29. 
Gaan so voort tol by punt 37. 
Stap 43 
Skuil al die pare van die grondpatroon 
na regs op die kussing. Verwyder die 
grool kopspeld en werk 5005 volg aan 
die waaier; 
Waaier 
Let daarop dat die passiewe drade van 
die waaier nie gedraai is nie. AI die pare 
van die grondsteek is gedraai - ook die 
pare wat van en na die grondpatroon 
gewerk word, moet gedraai word (2 
keer regs oor links). 
Stap 44 
Punt 23 is klaar gewerk. Werk linne
sleek deur 3 pare van die waaier en 1 
paar van punt' 28; draai 2 keer; steek 

die kopspeld In op punt 3B 
Stap45 
Werk die hnnesleek tol by punl 39; 
draal 2 keer; sleek 'n kopspeld In op 
punt 39. 
Stap 46 
Hou so aan werk tot by die breedsle 
deel van die waaler, punt 45. Herhaal 
vanal slap 28 5005 In die 1 e waaler. 
Neem drade in op 40, 42 en 44 en gool 
drade ull op 44, 46, 48 en 50. Hou so 
aan werk lotdat die patroon vollool IS 01 
so lank as wal verlang word. Eindig die 
kanlstrook by punle E, F, G en H sodat 
dil ooreenstem met die begin van die 
strook. Knoop die pare twee-Iwee aI, 
sny die klossies aI, haal die kopspelde 
Ult en werk die drade in. Behalwe in lin
nesleek, kan die waaierpalroon ook in 
hal we steek 01 dubbele halwe sleek ge
klos word . 

DIE OPSPELD·PROSES 
As die palroon langer as die kusslng IS. 
moel die werk opgeskuil word . Ons 
noem dit opspe/d. 'n Ekslra loloslaal op 
karton geplak is hiervoor nodig. Wan
neer jy nie meer verder op die 1 epa
troon kan werk nie, gaan dan 56 te 
werk : 
Stap 1 
Speld al die klossies aan die deklap wal 
onder hulle Ie vas. Moenie die deklap 
aan die kussing vasspeld nie. Maak 'n 
"pakkie" van die klossies en die deklap 
deur die kanle van die deklap (regs en 
links) bo-oor die klossies na binne. Vou 
die onderkanl na boo Speld die "pakkie" 
slewig vas aan die bo- en onderkant so
dat daar nie spanning op die drade is 
nie. 
Stap2 
Haal al die kopspelde uil jou kloswerk. 
Tel die "pakkie" en die kantstrook ver
siglig op om dil op te skuif. Plaas die 
nuwe patroon hoog op die kussing. Sit 
die laasle 2 waaiers van jou kantslrook 
bo-op die 1 e 2 palrone neer en sleek al 
die kopspelde deur die gemaakle kant 
weer terug op hulle plekke in die pa
troon. Maak seker dat die kopspelde ai
mal weer op hulle plekke is voordat die 
"pakkie" oopgemaak word . Maak ook 
seker dat die drade reg hang voordal jy 
verder klos loldal die kanlstrook die 
verlangde lengle is. 

AL TERNATIEWE METODE 
Gebruik 'n ekslra stuk polislireen en 
plaas dit teenaan die onderkanl van die 
kussing. Plaas die 2e lotoslaal van die 
patroon, wat op karton geplak is, teen 
die onderkant van die 1 e patroon. Die 2 
palrone moel presies op mekaar volg, 
daarom moet dit goed gelas word. 
Speld die 2e palroon onderkant die 1 e 
patroon op die kussing vas sodal die 
las wat die kussing en die polistireen 
vorm, onder die 2e palroon is. Die kop
spelde aan die begin van die werk kan 
verwyder word tol sowal 10 em vanal 
die punt waar gewerk word . Die kop
spelde keer dat die werk skeeftrek 01 sy 
vorm verloor. • 
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