Zwaan

Zwanen staan bekend om hun trouw. Ze blijven meestal hun hele leven trouw aan hun partner en
zorgen gezamenlijk voor hun jongen.
Het gouden sleutelwoord dat bij deze zwaan hoort is daarom trouw. Wat betekent dit woord voor je?
Je kunt hierbij ook denken aan trouw zijn aan jezelf of trouw blijven aan je idealen.
En hoe moeilijk of gemakkelijk kun je bij tegenwerking trouw blijven aan wat belangrijk voor je is?
Deze zwaan wordt gemaakt met een Roemeens point lace koord. Dit is een koord dat je haakt met
vasten, waarbij je steeds het werk draait en insteekt in voorgaande lussen. Zie hiervoor dit filmpje:

https://youtu.be/PT-atvUfVrw

Neem de tekening van de zwaan over op dun papier en rijg dit papier op een stuk stof dat als
tijdelijke ondergrond dient. In plaats daarvan kun je het papier ook vastspelden op een stuk
schuimrubber overtrokken met stof als je dat
toevallig hebt - dit is wat ik heb gedaan.
Als je koord lang genoeg is voor kop, hals en lijf
van de zwaan, speld je het vast op je patroon - Let
op: Niet de snavel - deze wordt later apart gemaakt.

Rijg het met steekjes die over het koord heen gaan (niet erdoor!) vast als je op een stuk stof werkt.
Zet de uiteinden van het koord aan elkaar vast.
Vul daarna de binnenkant van de
zwaan op met de festonsteek in
naaldkant.
Een uitleg hiervan is te zien op dit
filmpje: https://youtu.be/

j8FbpIid0qo
Hecht de draden aan en af in het
koord.
Maak de snavel met een
snavelkleur eveneens met
festonsteken, maar maak daarbij
de festonsteken dicht naast elkaar,
trek ze meer aan en minder het
aantal naar het uiteinde van de
snavel toe.
In plaats daarvan kun je ook een snavel haken.
Maak op dezelfde manier een 2e zwaan in spiegelbeeld.
Haal de zwanen los van de ondergrond.
Als je de zwanen op een speldenkussen wilt naaien, kun je ze opnaaien zoals ze zijn en ze nog een
oogje geven. Voor de driedimensionale zwaan moet de hals een klein stukje worden teruggevouwen
en vastgenaaid worden aan het lijf (doe je dit niet dan kan de zwaan straks niet goed hangen).

Ook zul je een binnenzwaan moeten naaien voor de vulling. Laat daarbij openingen voor het keren
en vullen.

Als je de binnenzwaan hebt genaaid, keer deze dan
en vul licht op. Naai daarna de openingen dicht en
speld en naai de beide zwaandelen om de
binnenzwaan heen.

Maak de vleugels op dezelfde manier als de zwaan en naai deze aan.

Geef tenslotte oogjes aan de zwaan (door kraaltjes aan te naaien of oogjes te borduren)
en haak met lossen een lusje aan de kop, zodat de zwaan opgehangen kan worden.

