Een vilten kraanvogel
Een vilten kraanvogel….mooi in alle kleuren van de regenboog….
De kraanvogel wordt gezien als boodschapper van vernieuwing, wijsheid, gerechtigheid, geluk,
gezondheid, vrijheid en vrede.
Volgens een legende worden wensen werkelijkheid wanneer je 1000 papieren origami kraanvogels
vouwt. We hopen dat vilten kraanvogels hetzelfde doen.
Fijne kerstdagen
En voor het nieuwe jaar wensen we je
meer liefde,
meer gezondheid,
meer mooie dromen,
meer muziek,
meer creativiteit,
meer verwondering,
meer geluk,
meer hoop,
meer vrijheid,
meer vrede,
en open ogen om het te zien.
Hartelijke groet, Henri en Gera
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Kraanvogels in alle kleuren van de regenboog:

Tip: Maak één vilten kraanvogel in de gewenste kleur. Of maak kraanvogels in alle kleuren van de
regenboog. Hang ze daarna bv. aan een metalen ring of hang ze onder elkaar aan een lange draad.

www.septemberspring.nl - Een vilten kraanvogel

Materiaal (voor 1 kraanvogel):
16 x 17 cm ecru vilt (of een gewenste kleur), ecru splijtzijde (of splijtzijde in de gewenste kleur), 1 m.
afbindgaren.
Belangrijk: Volg bij het maken van ’Een vilten kraanvogel’ de werkwijze in de beschreven volgorde.
Lees steeds vooraf per onderdeel alleen de betreffende werkwijze goed door, lees en werk dus stap
voor stap.
Knip de delen zonder naadtoeslag uit (naadtoeslag = een klein randje). Naai de naden met 1 draadje
splijtzijde en de in de werkwijze aangegeven steek. Maak de steekjes zo klein mogelijk (± 1 mm,
gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine steekjes). De letters op de patroondelen
komen overeen met de letters in de werkwijze. Kijk tijdens het maken ook naar de foto.
De kraanvogel:
De ophangdraad: Leg het ‘papieren patroondeel van het lijf’ en het ‘vilten lijf’ op elkaar. Steek met
een naald het afbindgaren bij A door het papier en het vilt. Verwijder het papier. Leg een knoop in 1
van de uiteinden van het afbindgaren. Trek het garen door het vilt totdat de knoop tegen het vilt aan
zit.
Het lijf: Vouw het lijf dubbel (leg E op E en de knoop van de ophangdraad is zichtbaar). Naai de beide
naden BC met een kleine stiksteek (afb.A) op 1 mm van de rand (deze naad komt later aan de
binnenkant van het lijf. De naad kan eventueel worden gefestonneerd, maar de stiksteek geeft een
mooier resultaat. Steek voor het maken van kleine stiksteken de naald van de ene naar de andere kant
door de beide lagen vilt. *Trek de draad helemaal door het vilt naar de andere kant. Steek de naald
maximaal 4 mm verderop weer terug door beide lagen vilt en trek de draad weer door. Steek de naald
halverwege de vorige steek weer door beide lagen vilt. Herhaal vanaf *).
De vleugels: Vouw het lijf weer open. Leg het lijf zo neer dat de knoop van de ophangdraad zichtbaar
is. Speld beide vleugels op het lijf (= foto A). Festonneer (afb.B) de vleugels en het lijf van D via E
naar F aan elkaar. Festonneer de vleugels en het lijf van F naar M en van D naar H aan elkaar. Er is nu
een ‘bakje’ ontstaan met daaraan vleugels (de knoop van de ophangdraad zit nu in het ‘bakje’) (foto B1 en B-2).
De staart: Vouw de staart dubbel (leg K op K). Festonneer van K naar N.
De nek met de kop: Vouw de ‘nek met kop’ dubbel (leg K op K). Festonneer de nek van K naar N.
Vouw de nek wat open en buig de kop (= het uiteinde van de ‘nek met kop’) richting de wat open
gevouwen nek (foto C). Vouw vervolgens de kop dubbel (O op O) (foto D). Zet O en O met een
steekje aan elkaar vast (foto E).
De staart, het vervolg: Leg ‘het bakje met de vleugels’ neer zoals op foto B-1 (= ‘het bakje’ zit aan de
bovenkant). ‘Het bakje’ wordt, tijdens het bevestigen van de staart en de kop aan ‘het bakje’, gesloten
en dan is ‘het bakje’ het lijf van de kraanvogel. Vouw de achterkant van ‘het bakje’ wat naar binnen.
Speld HJ en ML van de achterkant en HJ en ML van de zijkant van ‘het bakje’ op elkaar (foto F).
Draai om goed te kunnen zien waar de staart moet komen ‘het bakje met de vleugels’ even om zodat
‘het bakje’ aan de onderkant zit. Leg de staart op zijn plek (de staart wijst omhoog en HJKLM van de
staart en ‘het bakje’ zitten tegen elkaar aan). Zet de staart vast met een speld. Draai het geheel weer
om zodat ‘het bakje’ weer aan de bovenkant zit (foto G). Festonneer HJKLM van de staart en ‘het
bakje’ aan elkaar (van H naar J en van L naar M wordt er door 3 lagen vilt gefestonneerd: van de
achterkant en zijkant van ‘het bakje’ en van de staart).
De nek met de kop, het vervolg: Vouw de voorkant van ‘het bakje’ wat naar binnen. Speld HJ en ML
van de voorkant en HJ en ML van de zijkant van ‘het bakje’ op elkaar. Festonneer HJKLM van de
‘nek met kop’ en HJKLM van ‘het bakje’ aan elkaar (van H naar J en van L naar M wordt er door 3
lagen vilt gefestonneerd: van de achterkant en zijkant van ‘het bakje’ en van de ‘nek met kop’). De
onderkant van ‘het bakje’ is nu gesloten (foto H).
De afwerking: De vleugels hangen nu ongeveer horizontaal. Vouw om de vleugels wat meer omhoog
te laten wijzen beide vleugels omhoog (vouw E op E, de rug van de kraanvogel wordt daardoor
samengevouwen). Buig 1 vleugel weer naar beneden en zet P en P van de rug en de vleugel aan elkaar
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vast (foto J). Zet zo ook P en P van de andere vleugel en de rug aan elkaar vast (foto K). Trek de
vleugels iets uit elkaar zodat het lijf mooi wordt gevormd.
De kraanvogel is klaar om uit te vliegen.

afb.A

afb.B

Foto A: Het lijf is open gevouwen (de knoop van de ophangdraad is zichtbaar). De vleugels zijn op het
lijf gespeld:

Foto B-1: De vleugels zijn aan het lijf gefestonneerd. Er is een ‘bakje’ met vleugels ontstaan (de knoop
van de ophangdraad zit in het ‘bakje’):

Foto B-2: Het ‘bakje’ met vleugels gezien vanaf de achterkant (de voorkant ziet er hetzelfde uit):
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Foto C: De nek is wat open gevouwen en de kop is richting de open gevouwen nek gebogen:

Foto D: O en O van de kop zijn op elkaar gevouwen:
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Foto E: O en O zijn aan elkaar vastgezet:

Foto F: De achterkant van het bakje is wat naar binnen gebogen. HJ en ML van de achterkant en HJ en
ML van de zijkant van ‘het bakje’ zijn op elkaar gespeld:
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Foto G: HJKLM van de staart en ‘het bakje’ zijn aan elkaar gespeld:

Foto H: de onderkant van het lijf is gesloten:

www.septemberspring.nl - Een vilten kraanvogel

Foto J: Eén van de vleugels is naar beneden gevouwen. Zet P en P van het lijf en de vleugels aan
elkaar vast:

Foto K: Bovenaanzicht, P en P van het lijf en de vleugels zijn aan elkaar vast gezet. De vleugels
wijzen omhoog.

‘Een vilten kraanvogel’ is een GRATIS te downloaden Septemberspring patroon.
© Septemberspring.nl
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.
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