FAQ-Laten we een Brussels Momument bekleden met Rose frivolité
Waarom moet ik mijn eigen patroon gebruiken of dat van Cathy?
Omdat het niet correct zou zijn indien je het patroon van iemand anders zou gebruiken zonder
haar/zijn toestemming en zonder auteursrechten te betalen. Wanneer je je eigen patroontje
gebruikt, dan geef je je auteursrechten af. Het patroon dat je ziet in de Canarithy video nr 2 is vrij van
auteursrechten.
Moet ik een frivolité spoel gebruiken, een naald of een haaknaald?
In video nr 2 zie je de versie met spoel. Je mag echter om het even welk instrument gebruiken, als
het resultaat maar frivolité is.
Mag ik meer dan één vierkantje maken?
Uiteraard. Denk eraan je omslag voldoende te frankeren.
Wat is de uiterste datum voor de verzending van mijn vierkantjes?
Eén Maart 2018, want ik heb tijd nodig om alle vierkantjes aan elkaar vast te maken vóór de maand
Augustus. En ik hoop dat ik er veel zal ontvangen.
Welke kleuren mag ik gebruiken? Mag ik kraaltjes toevoegen?
De kleur is ROSE. Om het even welke schakering van rose.
Omdat rose de kleur is die werd gebruikt bij de optochten die vrouwen hielden, begin 2017.
Gebruik bij voorkeur een garen #20 of #30, zodat je een vierkantje krijgt van 3cm x3cm
Indien je er kraaltjes aan toevoegt


let op het gewicht van je verzending en de juiste frankering



Gebruik een gevoerde envelop of een met luchtkussentjes



Laat 4 picootjes vrij voor het aaneenhechten

Kan ik leren Frivolité/knoopkant maken door naar video nr 2 te kijken?
Nee. Wil je frivolité leren maken, neem dan contact op met een lerares/leraar. Video nr 2 helpt
kantwerksters die het frivolité knopen al onder de knie hebben om wegwijs te raken doorheen het
patroon. Indien je het getekende patroon begrijpt, heb je de video niet nodig.
Naar welk adres kan ik mijn patroontjes sturen?
Plak je vierkantjes met dubbelzijdige tape op een postkaart en noteer er je naam en adres op en het
land waar je woont. Schrijf op je kaart een wens die je hebt voor vrouwen rechten in jouw land. Stop
kaart mét vier-kantje in de een correct gefrankeerde omslag en stuur ze naar:
C.DE GREEF
Tervurenlaan 32
PB33
1040 BRUSSEL
België
Noteer op de omslag: staal zonder waarde.

Je wens is even belangrijk als je kantwerkje.
Krijg ik mijn kantwerkje nadien terug?
Nee. Indien je je kantwerkje schenkt aan de actie ‘laten we een monument in Brussel aankleden’, dan
schenk je het definitief weg.
Alle kantjes zullen aan elkaar worden vastgemaakt. De eindproduct zal per opbod verkocht worden
of geschonken worden aan UN Women.
Hoe weet ik wat er verder met mijn vierkantje zal gebeuren?
Zet ook je email adres op je postkaart of like de facebook pagina Canarithy
Wat is het doel van deze actie?
Een licht te werpen op:


de ambacht, Frivolité, de geknoopte kant



vrouwen rechten over de hele wereld

Hoe kan ik nog meer helpen?


Deel deze info met anderen



Vertaal deze tekst en de video in je eigen taal



Stuur meerdere vierkantjes

Waarom kiezen voor Brussel en België?


Brussel is de hoofdstad van Europa



Er zal een internationaal congres van kant plaatshebben in Brugge in augustus 2018



Frivolité is weinig gekend in de wereld en niet erg gewaardeerd als kant in België .Het
congres en het feit van een monument te bekleden met roze frivolité, is een prima kans om
een licht te werpen zowel op frivolité als op de rechten van de vrouw.

