Vogel Trusty (en haar donkerrode zusje)

Het gouden sleutelwoord bij deze vogel is vertrouwen. Ik heb voor deze vogel niet een heel
precies patroon kunnen maken - er is dus wat vertrouwen nodig in eigen kunnen en vertrouwen
dat het hoe dan ook wel wat wordt... Dit geldt ook voor mijzelf - ik had nooit eerder op deze
manier een vogel gemaakt, maar ik heb me maar vastgehouden aan de Pipi Langkous uitspraak
“ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

Om deze vogel te maken is er allereerst een koord van een behoorlijke lengte nodig. Ik ben
begonnen met een koord van ongeveer 105 cm en heb - toen bleek dat dit niet voldoende was er later nog een koord van 67 cm aan gezet. Voor de vleugels heb ik nog een koord van 73 cm
gebruikt.
Het koord kan op verschillende manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld:
- Met een breivork - voor de stevigheid kan dit koord gemaakt worden door te werken rondom
een reep stof of T-shirt garen (dit heb ik gedaan)
- Door een koord te punniken (ik zou hier dan iets dikker garen voor nemen)
- Door vasten om een kerndraad te haken
- Door een i-cord te breien (hier staan wel filmpjes van op internet)
- Door een koord te draaien met restjes stof (hiervan is hier een filmpje te vinden: https://
makezine.com/2014/04/30/how-to-make-scrap-fabric-twine/)
Daarna wordt de vogel gevormd, beginnend bij de bovenkant van de kop. Ik heb hiervoor de
zogenaamde coiling methode gebruikt (in combinatie met overhandse steken voor de
meerderingen) - zoek hiervoor op coiling fabric of coiling textile technique en er verschijnen
allerhande filmpjes. Coiling is een techniek die gebruikt wordt bij het mandenmaken. In plaats van
de coiling techniek te gebruiken, kun je ook gewoon de koorden door middel van naaien op elkaar
vastzetten - een overhandse steek lijkt hierbij het meest op coiling.
Hecht een draad aan om het koord mee vast te zetten. Ik heb hiervoor een perlé-achtig garen
gebruikt, maar als je kiest voor naaien kun je ook (een dubbele draad) naaigaren of (iets steviger)
quiltgaren gebruiken. Het uiteinde van het koord zit middenboven op de kop. Vandaaruit zet je het
koord steeds iets naar buiten en naar beneden toe spiralend vast- het wordt dus niet plat. Je gaat
meteen al vormen - je maakt als het ware een klein mandje voor het begin van de kop. Dit doe je
tot je bij de snavel bent. Dan leg je een stukje koord dubbel naar buiten toe voor de bovenkant
van de snavel - zie foto. Zet beide delen van het koord naast elkaar vast, zoals op de foto te zien
is. Maak dan weer een ronde met het koord, tot je weer bij de snavel bent. Maak de ondersnavel

op dezelfde manier. Vorm de kop en verdere vogel verder naar eigen inzicht. Ik heb onder de
snavel eerst een beetje geminderd (het koord strakker aantrekken) en later voor de buik weer iets
gemeerderd. Voor de rug ben ik in elke toer iets verder naar buiten gegaan. Bij het donkerrode
vogeltje heb ik meer geminderd bij de buik om een andere houding te krijgen. Ook heb ik een keer
2 verkorte toeren gemaakt door aan de zijkant van het werk te keren en terug te gaan via de buik
naar de andere zijkant, waar ik nogmaals heb gekeerd. Zo voeg je extra toeren toe aan de buik en
wordt de rug holler.
Het is lastig om van te voren te bepalen hoeveel koord je nodig bent, maar als je koord te kort is
(zoals bij mij het geval was) kun je er gewoon nog een stukje koord aan vast zetten.
Als je vogel groot genoeg is en je nog een stukje koord over hebt, kun je dit gebruiken om een
staart te maken, zoals ik dat heb gedaan.
Ik heb hiervoor het midden van het dubbelgevouwen koord middenachter vastgezet, tussen het
begin en uiteinde. Het is natuurlijk evengoed mogelijk een andere staart te maken en/of een losse
staart te maken en deze later aan te zetten.

Vul het vogeltje op en naai de onderkant dicht.
Maak vleugeltjes voor het vogeltje naar eigen inzicht of doe
het zoals ik heb gedaan:
Naai de uiteinden van het koord
voor de vleugels aan elkaar en
zet het op de rug vast. Zet het
midden van de lus ook daar
vast, zodat er aan weerszijden 2
lussen ontstaan. Zet van beide
lussen ook weer het midden
vast - nu zijn er aan beide
kanten 2 lussen.
Haal de lussen een aantal keren door elkaar heen, vouw
dan de uiteinden naar binnen en naai vast. Je kunt nu de vleugel verder
naar wens vormen en vastzetten.
Voor een vlieghouding zet je de vleugeltjes omhoog.

Vind je deze vleugels te ingewikkeld of niet mooi, maak
dan met 2 kortere stukjes koord afzonderlijke vleugeltjes
door het koord in heen en teruggaande bewegingen, of
in spiralende bewegingen in een ovaal, plat aan elkaar te
zetten. Je kunt er ook voor kiezen om vleugeltjes te
haken, breien of borduren. Gebruik je fantasie om er
jouw unieke vogel van te maken.
Geef je vogeltje tenslotte nog een paar oogjes door 2
kraaltjes aan te naaien of borduur de oogjes.

