N° 100.485

Knutselidee

com

Kumihimo riem voor groot en klein
De riem is een van de belangrijkste modeaccessoires. Als broekriem, heeft hij voornamelijk een
functionele taak. Veruit het grootste aspect is
echter de riem als een decoratief element. In
deze hoedanigheid werd hij al eeuwenlang door
onze voorouders gedragen. Er werden met riemen
rangen, lidmaatschappen en rijkdom tentoongesteld. De praalgordel was een statussymbool van
de rijke klasse en de bruidsketting symboliseerde de maagdelijkheid van de bruid, evenals haar
nieuwe status als een echtgenote.
En zo wordt hij gemaakt:
Algemene vlechthandleiding:
Het vlechtpatroon wordt verkregen met behulp van een patroonsjabloon alsmede door de desbetreffende vlechtpatroon
handleiding. Het vlechten gebeurd steeds bij alle sjablonen
van A naar B in oplopende volgorde, d.w.z. van 1a naar 1b, 2a
naar 2b, 3a naar 3b enz., totdat de gewenste vlechtlengte is
bereikt. Vervolgens het vlechtwerk voorzichtig van de Mobidai losmaken en het einde met een stukje zilverdraad afbinden om het losgaan van de vlecht te voorkomen.
Het aanbrengen van de riemsluiting geschiedt steeds na de
uitgekozen sluiting als een clipsysteem, met behulp van het
inknopen van de draden of door het aannaaien van de band.
Benodigde draadlengten:

Benodigd materiaal:

Benodigd materiaal:

Kumihimo Mobidai vlechtschijf
Riemsluiting
Satijnenkoord in verschillende
kleuren

Tang
Textiellijm
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De benodigde lengte van de draden zijn berekend op basis van het gekozen patroon en kan
variëren, afhankelijk van de gebruikte materialen en de persoonlijke manier van vlechten. Het is
aan te bevelen een klein stukje proef te vlechten.
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Indicatie voor de mobidai sjablonen Sureto en Sankaku moyo is tweemaal de lengte van de gewenste afgewerkte vlecht. Er dient rekening te worden gehouden, dat bij Kumihimo de draden
steeds per paar worden verwerkt. Dit betekent: bij een gewenste vlechtlengte van 1 m is de
enkelvoudige draadlengte 2 m en het vereiste draadpaar moet 4 m lang zijn.
Instructies:
De draden overeenstemmend aan de materiaalvermelding voorbereiden en eenmaal vouwen. De
vouw in het midden van de Mobidai leggen en precies volgens de (kleur)grafiek opspannen. Met
een ca. 20 cm lange ondersteunende draad alle draden in het midden samenknopen.
Omdat de draden erg lang zijn, worden ze tot kleine bundeltjes of op een lege klos garen gewikkeld. Een stoplus vermijdt, dat de draden zich weer opwikkelen.
Daarna als in de vlechthandleiding van de sjabloon beschreven, een ca. 96 cm lange draad vlechten en deze voorzichtig uit de vlechtschijf verwijderen. Alle einddraden van het koord in de clip
van de riemsluiting inrijgen.
Kleuren grafiek om op te spannen
zwart / goud / bruine riem
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Kleuren grafiek om op te spannen
blauw / witte riem
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De draden tot het vlechteinde doortrekken en de clip met
een tang dichtknijpen. Om het einde van de riem voor uitrafelen te beveiligen, het uiteinde van de vlecht met een beetje textiellijm fixeren.

Draden doortrekken

Inknopen van de sluiting van de riem:
De draden, afhankelijk van de grootte van de riemsluiting en
het gebruikte draadmateriaal in bundels van twee of meer
inknopen in de riemsluiting.
Hier de helft van de draden bundelen, eenmaal vouwen en
de plooi door de riemsluiting rijgen. Nu de draadeinden door
de vouwlus leiden en de knoop strak aantrekken. De tweede draadbundel evenzo in de sluiting inknopen, er echter op
letten, dat een bundeltje draden rechts en een links van de
gordeltong wordt geplaatst.
De riemsluiting van boven in het midden van de Mobidai invoeren en de ingeknoopte draden in overeenstemming met
met de kleuren grafiek op de vlechtschijf spannen. Alleen de
met kleine punten gemarkeerde lijnen beleggen.

samendrukken

inknopen

in de Mobidai spannen

Ter voltooiing van de riem het vlechteinde in de metalen
eindkap inleggen en met een geschikte tang samendrukken.
Eventueel het metalen stuk, met een stuk foam, voor krassen
beschermen.
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samendrukken
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