Rondvlechten

Wat u nodig heeft:
* 4 draden, dit kan draad, veter, leer of wat dan ook zijn, zolang u er maar
mee kunt vlechten.
In deze voorbeelden gebruiken wij 2 kleuren om het iets duidelijker te laten
zien hoe de draden gaan lopen en wij leggen 2 patronen uit. De derde is met 1
kleur wat dus eigenlijk geen patroon geeft.
Spiraal patroon

Zorg dat de verschillende kleuren op en naast elkaar liggen en klem die vast,
dat vlecht een stuk makkelijker .

Zorg dan dat u de onderste draden in het midden houdt en de bovenste 2
links en rechts.

Het maakt niet uit of u links of rechts begint, maar in dit geval beginnen wij
rechts. Haal de rechter draad over (de middelste) 2 draden naar links heen.

En vervolgens haalt u hem weer onder (weer de middelste) 1 draad door.
Vergeet hierbij niet dat als u met een platte draad werkt u hem ook een halve
slag moet draaien om het patroon recht te houden.

Vervolgens neemt u de linker draad en haalt die ook weer over 2 draden heen
naar rechts toe.

En ook weer onder 1 draad door naar links toe.
Let hierbij ook weer op het draaien van de draad.

Het begin gaat er dan zo uit zien.

Deze handeling herhaalt u telkens weer tot u de juiste lengte bereikt heeft.
Dus telkens rechts over 2 draden heen en onder 1 draad door terug, en dan
weer links over 2 draden heen en onder 1 draad door terug.
U zult zien dat de vlecht dan mooi rond wordt met dus een spiraal patroon.

Recht patroon

Zorg dat u 2 dezelfde kleuren op elkaar en 2 verschillende kleuren naast
elkaar ligt.

Zorg dan dat u de onderste draden in het midden houdt en de bovenste 2
links en rechts.

Het maakt niet uit of u links of rechts begint, maar in dit geval beginnen wij
rechts. Haal de rechter draad over (de middelste) 2 draden naar links heen.

En vervolgens haalt u hem weer onder (weer de middelste) 1 draad door.
Vergeet hierbij niet dat als u met een platte draad werkt u hem ook een halve
slag moet draaien om het patroon recht te houden.

Vervolgens neemt u de linker draad en haalt die ook weer over 2 draden heen
naar rechts toe.

En ook weer onder 1 draad door naar links toe.
Let hierbij ook weer op het draaien van de draad.

Deze handeling herhaalt u telkens weer tot u de juiste lengte bereikt heeft.
Dus telkens rechts over 2 draden heen en onder 1 draad door terug, en dan
weer links over 2 draden heen en onder 1 draad door terug.
U zult zien dat de vlecht dan mooi rond wordt met dus een recht patroon.

En als u maar 1 kleur gebruikt gaat het dus b.v. zo uitzien.

De uiteinden kunt u afwerken zoals u wilt.
U kunt de draden/veters in een veterklem doen of b.v. in een kapje lijmen.

Veel plezier.
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