Raaf
Quilten, naaien (en haken) of borduren
Het gouden sleutelwoord dat ik voor de maand mei heb uitgekozen is wijsheid. Bij wijsheid kun je
denken aan een uil, maar zeker ook aan een raaf.
Een raaf is een bijzondere vogel. Hij staat bekend om zijn intelligentie. Ook kan een raaf de
menselijke spraak nabootsen.
In de Noorse mythologie komen twee raven voor: Huginn en Muninn. Deze raven zitten op de
schouder van de god Odin. Elke dag vliegen ze over de negen werelden van de Noorse mythologie
en ‘s avonds komen ze al het nieuws vertellen.
Op weg naar het maken van een raaf in textiel heb ik allereerst een tekening gemaakt.

Deze tekening zou misschien gebruikt kunnen worden als basis voor een gequilte raaf.

Ik heb de tekening overgetrokken in een iets vereenvoudigde vorm. Dit zou de basis kunnen zijn
voor een genaaide raaf van bijvoorbeeld vilt.
In dit geval de tekening op dubbele stof leggen en uitknippen, zonder de poten, met een minimale
naadtoeslag of geen naadtoeslag. Beide delen (met de hand) op elkaar naaien of festoneren en
tegelijkertijd vullen. Daarna kun je nog losse pootjes maken. Voor stevige poten kun je een
pijperager door de vogel heen trekken op de plaats waar je de pootjes wilt hebben. Als dit lastig is,
kun je eerst een breinaald erdoorheen prikken. Voor de tenen kun je kortere stukjes pijperager
gebruiken. De pijperager omwikkelen met een strookje stof en/of een wollen of katoenen draad die
je aan de uiteinden stevig vast zet.

In plaats van stevige poten kun je ook slungelige poten aan je vogel geven. Je kunt bijvoorbeeld met
een breivork een koord maken voor de poten en aan de uiteinden van het koord tenen haken met wat
lossen en vasten.
Je kunt de vogel ook nog gehaakte “veren” geven door koorden met picotjes te haken die je op het
lijf vastzet.
Zo’n koord kun je bijvoorbeeld als volgt maken:
* 8 lossen, 1 vaste in de 8e losse vanaf de haaknaald* herhaal tot je de gewenste lengte hebt.
Zet de koorden vast om het lijfje heen, waarbij je de picotjes naar onderen laat wijzen.

Als derde optie heb ik nog een kruissteekpatroon gemaakt van een raaf.

Veel succes toegewenst bij het maken van een raaf!

