Vogeltje/parkiet voor Gek Op Haken
Gemaakt door @WithLoveFeli

Ik heb deze vogel gehaakt met:
• 2,5 mm haaknaald
• garen Scheepjes Larra (125g/50m 100% katoen) in kleuren:
• Hoofdkleur: wit
• Lichaamskleur: blauw
• Voet- en snavelkleur: oranje
• Klein beetje zwart garen voor de oogjes
• Vulsel
De vogeltjes kunnen gehaakt worden met elk garen dat je maar wilt, als je maar de juiste grootte
haaknaald gebruikt voor het garen. De vogel is gehaakt in de rondte.
Afkortingen
• v = vaste
• (....) 3x = herhaal hetgeen dat tussen haakjes staat drie keer
• 2v in vlg v = 2 vaste in de volgende steek, meerderen dus
• 3v in vlg v = 3 vaste in de volgende steek, meerderen met 2 dus
• 2v samen = 1 vaste in de volgende 2 steken, minderen dus
Lichaam
Start met je hoofdkleur
R1:
6v in magische ring (6)
R2:
2v in elke v (12)
R3:
(2v in vlg v, 1v) 6x (18)
R4-5: 18v (18)
R6: (2v in vlg v, 5v) 3x (21)
R7: 21v (21)
R8: (2v in vlg v, 6v) 3x (24)
Gebruik vanaf nu de lichaamskleur
R9-14:
24v (24)
R15: (2v samen, v) 6x, 6v (18)
Begin met het vullen van je vogeltje
R16: (2v samen, v) 6x (12)
R17: (2v samen, 2v) 3x (9)
R18-23: 9v (9)
R24: (2v samen, v) 3x (6)
Rond je haakwerkje hier af.

Vleugels (maak 2)
Gebruik lichaamskleur
R1: 4v in magische ring (4)
R2: (3v in vlg v, v) 2x (8)
R3: (2v, 3v in vlg v, v) 2x (12)
R4: (3v, 3v in vlg v, 2v) 2x (16)

Voeten (maak 2)
Maak in voetkleur
R1: haak een keten van 3 losse
R2: halve vaste in de 2e steek, 1 losse
Naai de vleugels vast zodat de bovenkant van
de vleugels valt op rij 7 van het lichaam.
Naai de voeten vast op rij 16.
Borduur de oogjes (ik gebruik hiervoor de
Franse knoop) op rij 5.
Borduur de snavel tussen rij 5 en 8.

