Dasring
Turkse knoop
Fig.1

1. Leg het touw rond drie vingers
van je linkerhand (Fig.1). Het eind
waar je mee werkt heet X, het eind
dat je vasthoudt heet Y.
Fig.2

2. Breng eind X over het eind Y
(Fig.1) en rond de rug van de hand
(Fig.2).

Fig.3

3. Breng eind X over A en onder Y,
zodat je B krijgt (Fig.2-3).

Fig.4

4. Draai je linkerhand om, palm
omlaag (Fig.4).

Fig.5

5. Breng A over B (Fig.5). Houd ze op
de plaats.

Fig.6

6. Breng eind X onder B door en
over A. (Fig.6).
7. Breng eind X over A (Fig.7), en
weer onder B (Fig.7-8).
Fig.7

Fig.8
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8. Draai je hand om, (Fig.9). Breng
eind X onder A en over B,
evenwijdig aan eind Y (Fig.9-10).
Volg de richting van de pijl.

9. Je hebt nu een dasring van één
keer rond. Voer streng X drie keer
rond (Fig.10), evenwijdig aan de
voorgaande strengen en je dasring is
bijna klaar (Fig.11-12).

Fig.10

10. Na twee keer rond zie je al een
beginnende dasring (Fig.11). Volg
ook nog een derde keer de dasring
rond. Fig. 12 toont eind X aan het
eind van de derde keer rond. Het
kan nu gemakkelijker zijn om de
dasring van je hand af te schuiven.

Fig.11

11. Het kan nodig zijn de streng af
en toe wat aan te trekken, om de
dasring mooi strak te krijgen en te
zorgen dat er voldoende materiaal is
om de dasring af te maken.

Fig.12

12. Trek hiervoor voorzichtig een streng de zelfde
richting op, volg deze streng helemaal van het begin
tot aan het einde, de hele dasring rond. Let op dat de
dasring de juiste maat houdt en er netjes uit blijft zien,
trek dus heel voorzichtig aan.
13. Als het doorvoeren van de streng langs de andere
strengen lastig gaat (Fig.12) gebruik dan een stomp
gepunt gereedschap (bv. Een dichte balpen).
14. De dasring is klaar als X drie keer rond is en op
dezelfde plaats is als Y, waar X begon. (Fig.13). De
kwast draag je aan de voorkant van de ring (Fig.14). Je
dit natuurlijk ook netjes aan de binnenkant van de
dasring afwerken met naald en draad.
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Bezoek ook eens onze wedsite:
www.olterdissen.nl
.

