Vrovo Freubel
(De vrolijke vogel)

(ontwerp: Ria Hooghiemstra - Feathers and dragons)

Afkortingen:
l
= losse
hv
= halve vaste
v
= vaste
hst
= half stokje
st
= stokje
dst
= dubbel stokje
1.
2.
3.

Begin met een magische ring, 2 lossen voor de 1e vaste, 5 v, sluit met hv (in de losse)
- 6 steken
2l, 2v in volgende steek [1v, 2v in volgende steek] 2x, sluit met hv - 9 steken
2l, 1v, 2v in volgende steek, [2v, 2v in volgende steek] 2x, sluit met hv - 12 steken

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5l, hv in 2e losse vanaf haaknaald, 1v, 1 hst, 1 st, sla 1 steek over en zet vast in
volgende steek met hv, 1v in elk van de volgende 9v
1v in het aanhechtingspunt van de snavel, vouw de snavel naar voren en maak 1v
door het midden van het stokje en de steek erachter die in de vorige toer is
overgeslagen [Zie foto], 1v in de hv waarmee de snavel is aangehecht, 10 v.
Hecht nu eerst de begindraad af - afknippen is niet nodig, hij kan aan de binnenkant
blijven zitten.
1hv in volgende vaste, 5 l, hv in 2e losse vanaf haaknaald, 1v, 1hst, 1st, 1 steek
overslaan, hv in volgende steek, 9v
1v in de steek waar de ondersnavel begint, vouw de ondersnavel naar voren en hecht
deze in het midden aan de kop door een vaste te maken door het midden van het
stokje en de overgeslagen steek van de vorige toer, 1v in de hv waarmee de
ondersnavel is aangehecht (de snavel is nu klaar), 4v, 2v in volgende steek [midden
rug], 4v
1v, sla de volgende steek, die achter de snavel ligt over, 5v, [2v in volgende steek] 2x
Vanaf hier laten we voor het gemak de toeren op ongeveer deze plaats beginnen
12v tot midden rug, 2v in volgende steek
14v tot midden rug, 2v in volgende steek
7v tot midden buik, 2v in volgende steek, 7v tot midden rug, 2v in volgende steek
8v tot midden buik, 2v in volgende steek, 8v tot midden rug, 2v in volgende steek
17v tot even voor midden rug, [2v in volgende steek] 3x
7v, 2v samenhaken, 1v [middenvoor], 2v samenhaken, 6v tot even voor midden rug,
[2v in volgende steek] 3x
8v, 2v samenhaken, 1v [middenvoor], 2v samenhaken, 7v, [2v in volgende steek] 3x
7v, 2v samenhaken, 1v, 2v samenhaken [middenvoor], 1v, 2v samenhaken, 6v,
[2v in volgende steek] 3x
7v, 2v samenhaken, 1v, 2v samenhaken [middenvoor], 1v, 2v samenhaken, 8v, 2v in
volgende steek
8v, 2v samenhaken, 1v [middenvoor], 2v samenhaken, 8v, 2v in volgende steek
8v, 2v samenhaken, 1v [middenvoor], 2v samenhaken, 18v tot 1 steek voor
middenvoor - nu komen de pootjes: [5l, 1hv in 2e losse vanaf haaknaald, 3v, hv in
volgende steek], herhaal voor 2e pootje.

Knip de draad af en haal deze door, maar zorg ervoor dat je draad lang genoeg is om
later de opening dicht te naaien. Vul het vogeltje op [ik gebruik hiervoor restdraadjes die ik
hiervoor spaar] en naai het dicht.
Vleugel 1
9l, 1st in 3e losse vanaf haaknaald, 1dst, 1hv, 3l, hst in 2e losse vanaf haaknaald, st, hv,
3l, v in 2e losse vanaf haaknaald, 1hst, 1hv, 3l, 1hv in 2e losse vanaf haaknaald, 1v, hv, 3l,
1v in 3e losse vanaf haaknaald, vastzetten met een hv aan het eind, 1 losse voor het
keren, teruggaand 5v. Draad afknippen en doorhalen [zorg dat deze draad lang genoeg is
om het vleugeltje aan te zetten]. Begindraad zo onzichtbaar mogelijk afhechten.
Vleugel 2 (in spiegelbeeld)
8l, 1v in 3e losse vanaf haaknaald, 1hv, 3l, 1hv in 2e losse vanaf haaknaald, 1v, 1hv, 3l, 1v
in 2e losse vanaf haaknaald, 1hst, 1hv, 3l, 1hst in 2e losse vanaf haaknaald, 1st, 1hv, 4l,
1st in 3e losse vanaf haaknaald, 1dst, 1hv, 1 losse voor het keren, teruggaand 5v.
Draad afknippen en doorhalen. Begindraad afhechten.
Beide vleugeltjes aannaaien.
Geef het vogeltje oogjes door deze te borduren, appliceren of kraaltjes op te naaien.

Versier het verder naar eigen wens of laat het zoals het is.
Wat ideetjes voor versiering: Geef het een langere staart, maak een kuifje, versier de
vleugels en/of geef het een “kraag” om.
Gebruik al dan niet een of meer versierende elementen zoals hieronder beschreven [door
mij gebruikt voor de staart] en varieer ermee. Of maak een bont verenkleed door allerlei
draadjes op te naaien (als franje). Je kunt je vogel ook aankleden met borduurwerk.
Laat je fantasie er op los en maak er iets moois van.
Idee voor versierende elementjes:
* [3l, 1v in 3e losse vanaf haaknaald] 3x, 1v in de beginlosse van het 1e picotje *,
2x herhalen van * tot *, voeg de 3 elementjes samen met 1 v in het allereerste begin, 1l,
* [3l, 1v in 3e losse vanaf haaknaald] 3x, 1v in de beginlosse van het 1e picotje *
1x herhalen van * tot *, 1 hv in de basis van deze 2 elementjes. Leg elk stukje naar een
kant en haak 2 lossen. Knip de draad af en haal door. Hecht de begindraad af en
gebruik de einddraad voor bevestiging aan de vogel. Haak zoveel versiering voor je
vogel als je leuk vindt en bedenk als je wilt zelf nog andere manieren om je vogel
karakter te geven.
Foto bij toer 5: 1 vaste door het midden van het
stokje en de steek erachter, die is overgeslagen in
de vorige toer.

Haak voor de versiering eerst 3 elementjes en voeg deze dan samen.

De 2 elementjes erbij worden elk naar een kant
gelegd en dan worden er nog 2 lossen gehaakt.

Naar eigen inzicht meer of minder elementen en andere versiering toevoegen

