Maak eens een vest van kralen in Square
Stitch.
Moeilijk is het niet.

Kijk om te beginnen goed naar het patroon op de laatste pagina. Het vestje is
gemaakt van seedbeads no. 11 in twee kleuren, rood en blauw. Daar waar
lichtroze en lichtblauwe kralen in het schema staan, betreft het een
MINDERING.
Begin het patroon bij
Start. Neem op de naald 1
rode kraal, 49 blauwe
kralen en weer 1 rode
kraal. Dit is de eerste rij.

Voor het begin van de tweede rij neem je 1 rode
kraal en twee blauwe kralen op.
Ga achtereenvolgens door de 49e en 50e kraal
van de eerste
rij. Ga wederom door de tweede en derde kraal
van de tweede rij en je eerste square stitch is
gemaakt.

Neem drie blauwe kralen op. Ga door de
46e en 47e kraal van de eerste rij en
door de 5e en 6e kraal van de tweede rij
en je tweede square stitch is gemaakt.
Kleine stitches maak je van 2 of zelfs
van 1 kraaltje, telkens door kralen op te nemen, door de onderliggende rij te
steken en weer door de bovenste rij te gaan.
Maak de stitches niet te groot, 4 kralen per stitch is echt maximaal.

Om te minderen doe je het
volgende: Neem drie kralen op
(in deze schema’s aangegeven
met lichte kleurtjes) en maak
de steek over vier kralen van
de onderliggende rij. Op de
zelfde manier kun je 1 kraal over twee kralen minderen, of twee kralen over drie.
Niet meer dan 1 kraal per steek minderen, anders gaat het werk trekken.
Om te meerderen (niet in dit patroon) doe je het zelfde andersom… Je maakt
dan steken van drie kralen over twee van de onderliggende rij.
Als je aan het begin van je werk een ruime draad laat hangen, kun je, zodra het
bovenste gedeelte klaar is, met de loshangende draad het onderste deel van het
patroon maken, simpelweg door het patroon en je werkstuk op de kop te houden.
Naai de schoudernaadjes “in patroon” dicht, door de draad op square stitch
manier door bovenkanten te halen.
Eventueel kan het vestje nog versierd worden met franje.
Klaar!

