
Vrije vogel 

Voor deze vogel wordt een “toverbol” gebruikt, plus nog wat restjes garen voor de snavel 
en de kop en verder een “meeloopgaren” - niet al te dik garen in een zelfgekozen 
basiskleur om mee te haken met de toverbol.

Een toverbol wordt gemaakt door korte eindjes garen met een overhands knoopje aan 
elkaar te knopen. Om al die bonte kleuren toch een beetje met elkaar te verbinden wordt 
een meeloopdraad gebruikt - je haakt dus steeds met 2 draden, behalve bij de snavel.


Allereerst dus een toverbol maken....

Mocht je bol te klein zijn, dan kun je er onderweg 
altijd nog weer stukjes bij aan knopen.


Voor de kop gebruiken we de toverbol nog niet. Kies in plaats daarvan een restje garen uit 
in een kleur die je mooi vindt voor de kop en haak het meeloopgaren naar keuze al dan 
niet mee. Ik heb het meeloopgaren ook bij de kop meegehaakt, maar de keuze is aan jou.




Gebruikte afkortingen:

l	 = losse

hv	 = halve vaste

v	 = vaste


1. Begin met een magische ring, 2 lossen voor de 1e v, 5v in de ring, sluit met een hv in 
de 2e losse (6 steken)


2. 2l, 2v in volgende v, (1v, 2v in volgende v) 2x, sluit met hv (9 steken)

3. 2l, 1v in elke v, sluit met hv (9 steken)

4. Als 3

5. Als 3 - knip dan het garen door, maar de meeloopdraad niet, knoop de toverbol aan 

voor het lijfje

6. 2l, keer, (het keren is nodig om de knopen van de toverbol aan de buitenkant te 

krijgen) 2v in volgende v, (1v, 2v in volgende v) herhaal tot eind (13 steken)

7. 2l, 2v in volgende v, (1v, 2v in volgende v) herhaal tot eind (19 steken)


Haak verder in het rond zonder de toeren te sluiten tot je vindt dat het lijfje groot genoeg 
is. Vul het vogeltje dan alvast wat op voor je begint met minderen:

Minder geleidelijk door afwisselend steeds 2 vasten samen, 1 vaste te haken, tot er nog 8 
steken over zijn. Vul dan verder op en haak de overgebleven opening dicht.


Snavel (met een restje garen in een snavelkleur): 
Bepaal waar je de snavel wilt hebben en hecht dan een draad aan met een hv, zorg ervoor 
dat het korte eindje van de draad niet al te kort is. Haak nu met het lange stuk van de 
draad 5 vasten om het korte stuk en maak daarna met beide draden samen een hv aan 
de basis van de snavel (de 1e steek). Hecht de draden af met een paar steekjes en laat de 
draden dan ergens in het lijf weer naar buiten komen - knip af op vergelijkbare lengte als 
de overige draden.


Vleugeltjes (met de toverbol en meeloopgaren) 
Maak vleugeltjes naar eigen inzicht of gebruik hiervoor het patroon van de vleugeltjes van 
Vrovo Freubel - gratis patroon te downloaden via Ravelry: https://www.ravelry.com/
patterns/library/vrovo-freubel


Staart (met de toverbol en meeloopgaren) 
De staart bestaat uit een aantal lossenbogen die om elkaar heen komen:

Hecht aan aan het lijfje met een hv,

12 lossen, sluit in 1e losse, 16 lossen, sluit, 24 lossen, sluit, 30 lossen, sluit.


Maak tenslotte nog een ophanglusje aan je vogeltje en geef het een paar oogjes, door 
deze te borduren of kraaltjes aan te naaien.


Dit vogeltje is verbonden met de gouden sleutel “vrijheid en verantwoordelijkheid”

Wat betekent vrijheid en verantwoordelijkheid voor jou?

Voor mij betekent het dat ik mijn vrijheid lief heb, maar deze niet ten koste van iets of 
iemand anders wil laten gaan. In het handwerken voel ik me vrij om heerlijk mijn eigen 
gang te gaan, meestal niet met een patroon te werken en heerlijk te experimenteren.

De verantwoordelijkheid zit voor mij in het niet onnodig verspillen van materialen. 
Materialen die ik zelf niet meer gebruik gun ik graag iemand anders en ik zal niet snel iets 
weggooien. Dit vogeltje past daarbij, omdat je er ook kleine restjes voor kunt gebruiken.
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