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Benodigd materiaal:

Loom apparaat
restjes wol, koorten, linten, rafi a en dergelijke

Benodigd gereedschap:

schaar
stopnaald

Basisinstructies Loom-apparaat

1. Het Loom-apparaat heeft verwisselbare pennen die voor de 
verschillende groottes en patronen van de bloemen belangrijk zijn. 
Elk gat heeft een eigen nummeraanduiding. Elke cirkelserie heeft 

12 gaten, genummerd van 1 t/m 12. Op de wikkelaar staan vier rijen 
aangegeven met de letters A, B, C, en D. Er kunnen dus rozetten in 

vier verschillende groottes worden gemaakt.

2. Steek de pennen in alle gaten van cirkel D. Bevestig één van de uiteinden van de draad 
door deze tussen het boven- en ondergedeelte van de wikkelaar vast de klemmen. Daarna draait 
u het apparaat zodanig dat het cijfer 1 aan de bovenzijde en het cijfer 7 aan de onderzijde ligt. 
Leid de draad van 1 omlaag, van rechts naar links om de pennen 7 en 6. Vervolgens werkt u schu-
in omhoog en wikkelt u de draad om de pennen 12 en 1, en wel van rechts naar links. Ga tegen de 
wijzers van de klok in verder, waarbij u de draad telkens om een nog vrije en een al omwikkelde 
pen slaat. Dus nu om 8 en 7 en om 1 en 2. U kunt zoveel rondes wikkelen als u wilt, afhankelijk 

van de gewenste dikte van de rozet.

Met het Loom-apparaat kunnen gedurende het hele jaar fan-
tasierijke bloemen worden gemaakt. De verwisselbare kunst-
stof pennen bezorgen je een ware bloemenzee van variaties in 
grootte, vorm en stijl. De bloemen kunnen worden gemaakt van 
restjes wol, koorden, linten, raffi a en dergelijke. Ze zijn een 

eyecatcher op gordijnen, kussens en nog veel meer.
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3. Naai vervolgens het midden van de rozet. Dit kan met garen 
van dezelfde of van een andere kleur geschieden. Bij garen van 

dezelfde kleur kunt u daardoor ook de voor het wikkelen gebruikte 
draad nemen. Ga met de stopnaald omlaag tussen 1 en 2, omhoog 
tussen 2 en 3, omlaag tussen 3 en 4, tot de rozet rondom is vast-

genaaid. 
Sla nu één draadkluwen over en stik op de beschreven wijze de nog 

losse draadkluwens vast, zodat het midden van de rozet geheel 
dicht gestikt is en vastzit. 

Tot slot worden zowel de aan het begin vastgeklemde draad en de 
stikdraad in het midden vastgemaakt. U kunt nu de afgewerkte 

rozet van de pennen trekken.

1.  Plaats de pennen in een vierkant op het Loom apparaat. Bevestig één van de draaduiteinden 
door deze tussen het boven- en onderste gedeelte van de wikkelaar vast te klemmen. Leid de 

draad dan over het midden heen en sla deze van links naar rechts om de pen rechts naast pen 1. 
Leid de pin vervolgens van rechts naar links om de pen links naast pen 7. Daarna schuin omhoog 
van rechts naar links om pen 1 en weer omlaag van links naar rechts om pen 7. Werk tegen de 

wijzers van de klok in verder, tot alle pennen één keer omwikkeld zijn. 
Dit kan meerdere keren herhaald worden om, indien gewenst, bloemen met meerdere lagen te 

maken. Wanneer u klaar bent de draad afknippen en deze met een stopnaald in het midden door-
steken en vastzetten.

Ander patroon
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