Sprang vogeltje

Sprang is een oude vlechttechniek, die wordt gedaan met gespannen draden. Je hebt hiervoor
een frame nodig, maar om sprang te proberen kun je voor dit vogeltje ook een “frame” maken van
een stukje karton. Zie hiervoor de link over frames hieronder.
Voor wie nog nooit sprang heeft gedaan allereerst wat links naar filmpjes over sprang op mijn You
Tube kanaal Sprangria:
Frames for sprang -

- In deze video laat ik meerdere soorten frames voor sprang
zien, waaronder ook een “frame” gemaakt van een stuk
karton- je hebt dan wel een of meer breivisjes nodig voor
je garen.
https://youtu.be/1zTZId_173M

Preparing a sprang

- Hier zet ik een sprang op met 2 kleuren om en om, maar je
kunt ook gewoon met 1 kleur opzetten.
https://youtu.be/0uBOi-4G9lM

Sprang basic Z-twist - the plait row

- De vlechttoer in normale interlinked sprang (deze wordt
steeds gevolgd door een overvlechttoer)
https://youtu.be/I29WC-rUDqA

Sprang basic Z-twist - overvlechttoer - De overvlechttoer in normale interlinked sprang
https://youtu.be/2TgKCgrn8ec
Sprang, the last rows

- De laatste toeren in sprang, waarbij je een haaknaald
gebruikt in plaats van je handen
https://youtu.be/zj4hi-DUwLc

Voor dit sprang vogeltje heb ik katoenen haakgaren gebruikt met meerdere kleuren in één bol. Om
een soortgelijk eﬀect te verkrijgen met eﬀen garen, kunnen er meerdere kleuren naast elkaar
worden opgezet. Natuurlijk kan het vogeltje ook in 1 kleur worden gemaakt.
Opzet: 24 paren draden, 20 cm.
Werk tot het midden in normale interlinked sprang,
afwisselend een vlechttoer (plait row) en een
overvlechttoer (overplait row)
Zie zonodig hiervoor eerder genoemde video’s.

Als de sprang klaar is, begint de afwerking.
De begin- en einddraad aan de zijkanten afhechten.
Daarna allereerst de bovenkant afhaken als volgt:
Draad aanhechten in de meest rechtse lus, met een halve vaste, 1
losse met dubbele draad, in elk van de volgende 7 lussen 1 vaste
(= 8 lussen afgewerkt),
[3 lossen, 1 vaste in de 3e losse vanaf de haaknaald, 1 vaste in elk
van de volgende 2 lussen] 3x,
[3 lossen, 1 vaste in de 3e losse vanaf de haaknaald, 1 vaste in de
volgende lus] 10x, draad doorhalen en afwerken.

De bovenkant nadat deze is afgewerkt.

Werk omdraaien, zodat de onderkant boven komt te liggen. Deze afhaken als volgt:
Draad aanhechten in de 1e lus met een halve vaste, 1 losse met dubbele draad, 3 lossen, 1 vaste
in de 3e losse vanaf de haaknaald, [1 vaste in de volgende lus, 3 lossen, 1 vaste in de 3e losse
vanaf de haaknaald] 9x (= 10 lussen afgewerkt), [1 vaste in elk van de volgende 2 lussen, 3 lossen,
1 vaste in de 3e losse vanaf de haaknaald] 3x, vasten tot het eind.
Nu gaan we het midden afwerken:
Vanaf de kant waar de picotjes aan de boven- en onderkant zitten (dit is de rechterkant als de
onderkant nog boven ligt) neem je met een naald met een draad van hetzelfde garen als de vogel
17 lussen op, haal door en laat de draad met de naald er nog in hangen. Nu vanaf de andere kant,
voor de snavel, de overgebleven lussen met elkaar afhaken, de naald door de laatste lus halen (zie
foto) en dan vanaf deze kant terug door de 17 lussen gaan (je kunt als je wilt, nu het werk van het
raam halen). Draad aantrekken, werk omkeren en aan de achterkant van het werk vanaf de 17e
lus (bij het begin van de snavel) nogmaals de draad door de 17 lussen halen (zie foto).

Draad aantrekken, afknippen en de draden samen afknopen en daarna afhechten.
Door het aantrekken van de draden begint het kopje zich nu al een beetje te vormen.
Haal nu het werk van het raam (als je dat niet al had gedaan) en hecht alle draden af.
Voor het in elkaar zetten van het vogeltje gebruik ik quiltgaren (iets sterker dan naaimachinegaren)
en gewoon naaigaren. Waar een sterke draad nodig is, in verband met stevig aantrekken, kan in
plaats van quiltgaren ook een dubbele draad naaigaren worden gebruikt.
Speld en naai (bij voorkeur aan de binnenkant) eerst de hele middenachternaad van boven tot
onder dicht tot net voor de picotjes.
Bepaal dan hoe groot je het kopje wilt maken. Zet een speld en naai nu ook middenvoor van
bovenaf dicht tot de hoogte van de speld. Draai de goede kant weer
naar buiten en vul het kopje op.
Ga nu met een sterke draad een paar keer rondom door de rij steken
heen ter hoogte van de speld, de draad stevig aantrekkend, zodat het
kopje wordt gevormd. Vorm ook de snavel door met een stevige
draad wat steken naar elkaar toe te trekken.

Vouw nu een van de delen van middenvoor een stukje om
naar buiten toe en speld en naai het vast. Doe hetzelfde met
het andere deel.

Vul het vogeltje nu verder op en naai daarna ook de
middenvoornaad dicht.

Ook de onderkant kan nu dichtgenaaid worden. Doe dit net boven de picotjes, zodat de picotjes
aan de buitenkant blijven.

Aan de voorkant kun je nog 2 pootjes vormen.

Geef tenslotte je vogeltje nog een paar oogjes, door 2 kleine kraaltjes stevig aan te zetten, of de
oogjes te borduren.

