Nieuwsbrief “feathers and dragons”

nummer 26, mei 2018
Help de draak zijn gouden vleugels terug te krijgen!
Het sprookje van het bange vogeltje en de draak eindigt met een opdracht: De draak moet zijn
gouden vleugels terug krijgen! Dit is alleen maar mogelijk met wat hulp van de mensen: Aan
ons wordt gevraagd om te gaan leven vanuit de gouden sleutelwoorden (zie verderop in deze
nieuwsbrief). Als iemand gaat leven met zo’n gouden sleutelwoord krijgt de draak er een
gouden veertje bij, zodat zijn gouden vleugels van de liefde langzaam maar zeker weer aan
kunnen groeien…
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Wie kan breien of haken kan de draak helpen door één gouden veer voor hem te breien
of haken (volgens een door mij ontworpen patroon) en tevens een sleutelwoord uit te
kiezen uit onderstaande lijst:
Dankbaarheid
Moed
Geduld
Trouw
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Aandacht, interesse en respect
Vertrouwen
Doorzettingsvermogen
Hulpvaardigheid
Eerlijkheid
Wijsheid
Vergeving
Als dank voor het meedoen krijg je van mij een zelf gemaakt "gouden sleuteltje" toegestuurd,
om je te herinneren aan je sleutelwoord. Je kunt het sleuteltje dragen als een sieraad, of bijv.
aan je tas of sleutelbos hangen. Of gewoon zomaar ergens neerleggen; wat je maar wilt…

Zelf heb ik het sleutelwoord vertrouwen uitgekozen,
omdat dat op dit moment in mijn leven een eigenschap is
die ik nog wel wat beter kan ontwikkelen.
Een tijdje geleden, toen ik alle gouden sleutelwoorden
nog eens overdacht, schreef ik bij vertrouwen:
Vertrouwen is de innerlijke zekerheid waarmee je
uiterlijke onzekerheid kunt verdragen.
Precies dat heb ik op dit moment nodig. Mijn uiterlijke
omstandigheden met een zwaar dementerende moeder
die veel zorg nodig heeft, zijn op dit moment nogal grillig
en onvoorspelbaar. Juist daarom is het nu belangrijk voor
mij om vertrouwen te hebben dat ik in staat zal zijn om
dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen.
Hoe mee te doen?
Kies allereerst een gouden sleutelwoord uit en laat me weten dat je mee wilt doen.
Geef me ook je adres door, zodat ik je een gouden sleuteltje toe kan sturen. Ik geef je dan ook
mijn adres door, zodat je je veer naar mij kunt opsturen (of langs brengen).
Wil je een goudveer haken, dan vind je het patroon op pagina 3 van deze nieuwsbrief.
Wil je een goudveer breien, zie dan op pagina 6 voor het patroon.
In het patroon staat aangegeven welk garen kan worden gebruikt: Garen in een roodbruine
tint voor de onderveer en goudgaren voor de bovenveer, waarbij het roodbruine garen liefst
een klein beetje dikker mag zijn dan het goudgaren, omdat de onderveer iets groter moet
worden dan de bovenveer. Mocht het vinden van geschikt garen een probleem vormen, laat
het me weten - ik kan eventueel ook wat garen meesturen met het sleuteltje.
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Gehaakte gouden veer voor de vleugels van de draak:
Deze veer bestaat uit 2 delen - het onderste deel heb ik gehaakt met Scheepjes, Merino soft ,
kleur 608, een roodbruine tint. Ik heb hiervoor haaknaald 2,5 gebruikt. Ieder ander roodbruin
garen in ongeveer dezelfde dikte, maar in elk geval iets dikker dan het goudgaren is goed.
Het bovenste deel is van iets dunner goudgaren - ik heb Katia Gatsby , kleur 20 gebruikt, maar
het merk doet er niet toe, als het maar goudkleurig is en iets dunner dan het garen voor de
onderveer, zodat de onderveer iets groter wordt dan de bovenveer. Mochten boven- en
onderveer toch dezelfde grootte dreigen te krijgen, dan kun je altijd het patroon een beetje
aanpassen door wat toeren weg te laten of toe te voegen.
Gebruikte termen:
l.
=losse
v.
= vaste
hv.
= halve vaste
stm. = stekenmarkeerder (kan ook met een veiligheidsspeld)
P1
= picotje in heengaande toer met losse: 4 l., 1 v. in 3e l. vanaf haaknaald
P2
= picotje in teruggaande toer: 3 l, 1 v. in 3e l. vanaf haaknaald
Opmerking: de picotjes in de naar de steel teruggaande richting worden steeds gemaakt in de
losse tussen de picotjes in de heengaande toer. De halve vasten tussen de picotjes worden
gemaakt in de lossere steek van het picotje van de heengaande toer en in de lossen tussen de
picotjes van de heengaande toer.
Voor het onderste deel van de veer, met roodbruin garen:
1. 20 l., stm. in laatste l.
2. [P1] 3x
3. Teruggaand: 1 hv., [P2, 2 hv.] 2x , (tot aan stm.) - verwijder stm.
4. 3 hv. langs de steel, plaats stm. in volgende l.
5. [P1] 4x
6. 1 hv., [P2, 2 hv.] 3x, verwijder stm.
7. 3 hv. langs de steel, plaats stm. in volgende l.
8. [P1] 5x
9. 1 hv., [P2, 2 hv.] 4x, verwijder stm.
10. 4 hv. langs de steel, plaats stm. in volgende l.
11. Als 8
12. Als 9
13. Als 10
14. Als 8
15. Als 9
16. 5 hv. langs de steel
17. Als 8
18. Als 9
19. 1 hv. in de laatste l., 1 v. bovenin, 1 hv. aan de andere kant van de steel (dit is ook nog in de
laatste l.)
Vanaf hier wordt in spiegelbeeld verder gehaakt:
- 5 picots heen, 4 terug, 5 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 4 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 4 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 3 hv. langs de steel
- 4 picots heen, 3 terug, 1 hv. langs de steel, draad acknippen, doorhalen en achechten.
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Het bovenste deel van de veer met goudgaren wordt op dezelfde manier gemaakt, met een
kleine verandering. Hieronder volgt de beschrijving in het kort:

-

24 l.
3 picots heen, 2 terug
3 hv. langs de steel, 4 picots heen, 3 terug
4 hv. langs de steel, 5 picots heen, 4 terug
5 hv. langs de steel, 5 picots heen, 4 terug
5 hv. langs de steel, 5 picots heen, 4 terug
6 hv. langs de steel, 5 picots heen, 4 terug
1 hv. langs de steel, 1 v. bovenin, 1 hv. aan de andere kant van de steel (in dezelfde l.)
En dan weer de weg terug:
- 5 picots heen, 4 terug, 6 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 5 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 5 hv. langs de steel
- 5 picots heen, 4 terug, 4 hv. langs de steel
- 4 picots heen, 3 terug, 1 hv. langs de steel, draad acknippen, doorhalen en achechten.
Boven- en onderveer worden met kleine steekjes op elkaar gezet op de steel, waarbij de
bovenkanten overeenstemmen (dit is de kant met aan weerszijden een brede picotrand - zie
foto).
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Breipatroon gouden veer voor de vleugels van de draak
Deze gouden veer bestaat uit 2 delen - 1 “onderveer” die wordt gemaakt met roodbruin garen
(ik heb hiervoor Scheepjes Merino soft, kleur 608 gebruikt, maar elk roodbruin garen dat iets
dikker is dan het gebruikte goudgaren is goed) en 1 “bovenveer” die wordt gebreid met
goudgaren (ik heb hiervoor Katia Gatsby, kleur 20 gebruikt, maar het merk is niet belangrijk de goudkleur wel).
Ik heb de onderveer gebreid op naalden 3, de bovenveer op naalden 2,5. De bovenveer moet
dus iets kleiner worden dan de onderveer - mocht dit op een of andere manier niet lukken,
dan kun je het patroon altijd iets aanpassen, door bijv. nog wat extra toeren te breien of juist
wat toeren weg te laten.
Benodigde techniek voor het breien van picotjes: Breiend steken opzetten.
Zie hiervoor eventueel het volgende cilmpje: https://dolopwol.com/content/9-breiendsteken-opzetten
Gebruikte termen/ackortingen:
r
= recht
zt
= zet laatste steek terug op de linkerbreinaald
+3, -5
= zet 3 steken breiend op en kant 5 steken af
[+3, -5] 3x = zet 3 steken breiend op, kant 5 steken af, zet de laatste steek terug op de
linkerbreinaald om daaruit de volgende steken op te kunnen zetten. Herhaal dit
nog 2 keer, maar zet bij de 2e herhaling de laatste steek niet terug.
I-cord, 3r = keer niet, maar schuif de 3 steken door naar de andere kant en brei ze recht,
waarbij de draad (die achterlangs gaat) goed aangetrokken moet worden voor
de 1e steek.
Onder- en bovenveer worden gebreid volgens hetzelfde patroon, maar doordat het garen en
de breinaalden van de onderveer iets dikker zijn, wordt de onderveer iets groter dan de
bovenveer.
Zet 12 steken op
1. -3 [+3 -5] 3x, 2r
2. I-cord, 3r
3. I-cord, 3r
4. I-cord, 3r
5. +11, -3 [+3, -5] 4x, 2r, keer
6. +11, -3 [+3, -5] 4x, zt, keer
7. Schuif de steken door naar de andere kant, draad
achterlangs voor I-cord, 3r
8. I-cord, 3r
9. I-cord, 3r, keer
10. + 13, -3 [+3, -5] 5x, 2r, keer
11. + 13, -3 [+3, -5] 5x, zt, keer
12. Als 7
13. I-cord, 3r
14. I-cord, 3r
15. I-cord, 3r, keer
16. +15, -3 [+3, -5] 6x, 2r, keer
17. +15, -3 [+3, -5] 6x, zt, keer
18. Als 7
19. I-cord, 3r
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

I-cord, 3r
I-cord, 3r, keer
Als 16
Als 17
I-cord, 3r
I-cord, 3r
Schuif de steken door als bij I-cord en kant ze dan af.

Zet de bovenveer op de onderveer in het midden vast, waarbij je de bovenkanten laat
overeenstemmen (Toer 26 is de bovenkant van beide veren)
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