Pepertje
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Pepertjes!
Super decoratief op een houten plankje! Een
streng met pepertjes die aan het drogen
zijn! Hang ze in jouw keuken en het lijkt net
echt. Ook leuk te combineren met een
plankje met een streng knoflook eraan.

Gebruikte steken en afkortingen NL
MR
: Magische Ring
V
: Vasten
HST
: Half Stokje
2V in 1
: Meerderen
2V samen
: Minderen
KL
: Keer Losse

Gebruikte Materialen:
Katoen garen in verschillende
kleurschakeringen rood/bordeaux voor de
pepertjes. Het is heel goed met allerlei
restjes te maken.
Groen of bruin voor de steeltjes.
Henneptouw of sisaltouw om de vlecht te
maken.
Een houten snijplankje, een sierspijker
Schaar, naald, vulling
Pepertje
Start met rood/bordeaux
Toer 1. 4V in MR (4)
Toer 2 – 3. 4V (4)
Toer 4. 2V in 1,3V (5)
Toer 5. 5V (5)
Toer 6. 2V in 1V, 4V (6)
Toer 7. 6V (6)
Toer 8. 2V in 1V, 5V (7)
Toer 9. 2V in 1V, 6V (8)
Toer 10. 8V (8)
Toer 11. 2V in 1V, 7V (9)
Toer 12. 2V in 1V, 8V (10)
Toer 13. 2V in 1V, 9V (11)
Toer 14. 2V in 1V, 10V (12)
Toer 15 – 17. 12V (12)
Toer 18. 2V samen, 10V (11)
Toer 19. 11V (11)
Toer 20. 2V in 1V, 10V (12)
Toer 21. 2V in 1V, 11V (13)
Toer 22 - 23. 13V (13)
Toer 24. 2V in1V, 12V (14)
Toer 25 – 26. 14V (14)
Toer 27. 2V samen, 12V (13)
Toer 28. 13V (13)
Toer 29. 2V samen, 11V (12)
Toer 30 – 31. 12V (12)

Vul het pepertje op. Het hoeft niet echt
heel netjes, het mag best wat grillig. Het
worden tenslotte ingedroogde pepertjes.
Wissel naar groen voor het steeltje, het mag
ook een licht bruine kleur zijn.
Toer 32. 12V (12)
Toer 33. (2V samen) 6x herhalen (6)
Toer 34. 4V, 2V samen (5)
Toer 35. Haak Toer 34 dicht met 2V, 1KL,
keren (2)
Toer 36 en verder. Haak nu een aantal
keer: 1HST, 1KL, keren, zodat het steeltje
lang genoeg wordt om aan de vlecht vast te
maken. Hecht af.
Maak zoveel pepertjes als nodig is.
Neem een leuk plankje.
Maak van raffia/sisal/henneptouw een
vlecht die op het plankje past. Bevestig deze
met een sierspijker. Naai de pepertjes aan
de vlecht, werk van onder naar boven.
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