
Vogeltje 

Lijf 

Magische ring, 6 vasten 

(Voordat je de ring dicht trekt, kun je er al een lint tussen doen; zo heb je meteen een 

ophanglint of koord die mooi is weggewerkt.) 

2 vasten in elke steek (12).  

1v, 2v rondom (18) 

1v, 1v, 2v rondom (24) 

1v, 1v, 1v, 2v rondom (30) 

3 rondes vasten in elke steek (30) 

1v, 1v, 1v, 1v, 2v rondom (36) 

6 rondes vasten in elke steek (36) 

2 vasten samen haken (minderen), 4 x een vaste in de volgende steken , herhalen rondom 

2 vasten samen haken (minderen) 3 x een vaste in de volgende steken, herhalen rondom 

2 vasten samenhaken (minderen, 2 x een vaste in de volgende steken 

Vul het lijfje (tip; ik gebruik altijd de vulling van een goedkoop (oud) kussentje) 

bevestig evt nu ook 2 kleine veiligheidsoogjes (4,5 of 6 mm) 

2 vasten samenhaken, 1 vaste, rondom 

2 vasten samenhaken, lange draad afknippen en met een naald door de overgebleven 6 

steken halen, aantrekken en afhechten. Je kunt ook hier door de laatste lus een lint halen 

die dan ook meteen goed vastzit doordat je de draad goed aantrekt. Aan deze linten kun je 

vervolgens een mooie kraal of een belletje hangen. 

Vleugels (maak er 2) 

magische ring, 6 vasten, lus aantrekken,  

2 vasten in elke steek (12) 

3 x een vaste, 2v in de volgende steek, rondom (15) 

3 rondes van 15 vasten, halve vaste en afknippen (lange draad, daarmee naai je straks de 

vleugel aan het lijfje) 

Staart 

2 lossen, 3 vasten in de eerste losse, 1 losse en keren 

2 vasten in elke steek (6) 

mogelijkheid 1: 2 vasten in elke steek (12) en afhechten 

mogelijkheid 2: 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste in de eerste losse, 1 vaste in dezelfde steek als je 

eerste vaste. Herhalen tot de laatste steek. In de laaste steek : 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste in de 

eerste losse  en tot slot een halve vaste. Zo krijg je een mooi gekarteld staartje.  



 

Afhechten, lange draad overhouden om de staart mee op het lijfje te naaien. 

Bekje 

magische ring, 4 vasten, 2 vasten in elke steek (8), 2x een ronde van 8 steken, afhechten, 

lange draad houden voor het vastnaaien.  

Afwerken: naai de vleugels mooi gelijkmatig ongeveer in het midden van het lijfje, het 

staartje een toer lager, het bekje ertussen, en naai 2 kraaltjes als oogjes, wanneer je geen 

veiligheidsoogjes hebt gebruikt. Versier het vogeltje evt nog met een knoopje of een kraal. 

 

 

 


