
Fa�r� �A�� Fib���’ Gar�� ���ep�

RECEPT

Ice Glitter
Single

Bereidingstijd 1 uur

50 gram garen

dikte zelf te bepalen

Doel: Het verkrijgen van een single zonder moeite

Ingrediënten
● Art Batt ‘Ice’

● Glitterdraad ‘Unicorn’ of een ander lichtblauw
glitterdraadje die bij je batt past

● Spinnewiel of Tol

● Tijd voor jezelf

Introductie
Met deze manier van twijnen heb je eigenlijk een single

gemaakt in no time. Zonder te vollen. Het garen wordt
heel fluffy en zacht, met een glittering.

Voorbereiding
Spin je garen met niet al te veel twist. Als je het garen
terugtrekt uit het wiel moet het wel om elkaar heen
draaien, losjes.

Zet de cone glitterdraad naast je neer, gewoon op de grond.
Of, als je glitterdraad op een spoeltje zit: doe deze op de lazy
kate of leg hem in een doosje of yarn bowl. Nu gaan we
twijnen.

Bereiding
1. Doe je draadje door de leader van je wiel, plus voeg

daar het glitterdraadje aan toe. Nu ga je twijnen
zoals met twee draden, dus het spinnewiel naar
links laten draaien en de spanning hoog zetten,
zodat het garen naar binnen getrokken wordt.

2. Check regematig of de twist uit het gesponnen
draadje weg is, door het draadje naar je toe te
trekken en in een lus naar beneden te laten hangen.
Draait hij niet meer om zichzelf heen en valt de lus
mooi soepel naar beneden: dat is de bedoeling!

3. Nu kan je kiezen of je het gesponnen draadje om
het glitterdraaje wil laten draaien, of niet.

a. Wil je dat wel: houd het glitterdraadje
strak, en kom van links of rechts met het
gesponnen draadje bij het glitterdraadje.

b. WIl je ze om elkaar heen laten draaien
zoals met gewoon twijnen: houd beide
draden in eenzelfde hoek.

c. Wil je juist het glitterdraadje laten draaien
om het gesponnen draadje: houd dan juist
het gesponnen draadje recht naar je toe en
het glitterdraadje in een hoek.

TIP: gebruik dit garen voor het haken van heeeeel zachte
mutsen.

Spinze!
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