Vogel Fiona

l
v
st
dst

= losse
= vaste
= stokje
= dubbel stokje

hst
hv

= half stokje
= halve vaste

Lijfje
1. 11l, begin in 2e losse vanaf haaknaald, 10v, 1v op hoekpunt, 10v terug langs andere
kant, 1v op hoek - desgewenst hier wisselen van kleur
2. 10v, [2v, 1l, 2v] in de volgende [hoek]vaste, 10v, 3l, een cluster van dst - als volgt te
maken: *sla de draad 2x om, steek in in de hoekvaste, omslaan, 1 doorhalen,
omslaan 2 doorhalen, omslaan 2 doorhalen* herhaal van * tot * in dezelfde steek en
nogmaals, maar dan in de volgende steek, sla de draad om en haal in 1 keer alle 4
lussen door, hecht af.
Maak nog precies zo’n zelfde deel, voor de andere kant van het
lijfje. Hecht alle draden af, maar zorg er daarbij voor dat je niet in
de buitenkant afhecht.
Leg beide delen op elkaar met de goede kanten buiten. Zet
eventueel in het midden vast met een veiligheidsspeld.

3.

Hecht met een halve vaste een nieuwe draad aan om het laatste dubbele stokje en
dat eronder heen. We haken nu beide lagen op elkaar.
3v om dst, en dan verder de lagen op elkaar hakend: 3v, 3hst, 3st, [3l, 1st] 8x, 2v
samenhaken. Verwijder nu de veiligheidsspeld en vul de vogel eerst op.
Vasten tot waar je de snavel wilt, 4l, 1hv in de 2e losse vanaf de haaknaald, 1v, 1hst,
dan weer verder langs de kop, 2v, halve vasten tot je middenboven op de kop bent,
7l voor de ophanglus, 1hv.
Knip de draad met enige extra lengte af en haal
door.
Gebruik de extra lengte van de draad om de
openingen in de kop tussen de dubbele stokjes dicht te
naaien.

Vleugels
1. Als toer 1 van het lijfje
2. 10v, [2v, 1l, 2v] in de volgende [hoek]vaste, 10v, [2v, 1l, 2v] in de volgende hoekvaste
[desgewenst bij de laatste vaste een nieuwe kleur aanhechten]
3. 2l, [1st, 2l] 10x, 1hv, knip de draad af en haal door. Hecht de draden af.
Vouw de vleugels dubbel en naai ze op de rug vast, met de open kant naar beneden (zie
foto)
Staart
5l, *1hv in de 4e losse vanaf de haaknaald, 3l, keer, [2st, 2l, 2v] in de nieuwe ring, 1hv in
de volgende losse buiten de ring, 10l*. Herhaal vanaf * tot * 4x, maar maak bij de laatste
herhaling niet meer de 10 lossen. Hecht de draden af en haak nog zo’n staartdeel.
Bevestig beide staartdelen door elk van hen half door een van
de onderste lossenbogen van de vogel te trekken en dan vast
te zetten.

Oogjes
Gebruik 2 kraaltjes voor de oogjes of borduur ze.

