Dit alles resulteerde in vogels met een verendek van traditionele motieven tot
paradijsvogels met een door Arne & Carlos ontworpen karakteristiek design.
De gevederde vrienden in dit boek zijn gebreid met diverse garens, van wol
tot katoen. En sommige fladderaars zijn versierd met pailletten, veren of
geborduurde motieven. Je fantasie neemt een vlucht door de kleurrijke foto’s!
Dit boek bevat in totaal 55 breipatronen die stapsgewijs staan beschreven,
inclusief telpatronen. Brei zelf deze gevleugelde amigurumi’s en fleur je huis op.

vogels breien

Arne & Carlos nemen je mee naar het rijk van de bontgekleurde vogels. Deze
keer hebben ze zich laten inspireren door de natuur in hun eigen tuin én de vele
exotische reizen die ze hebben gemaakt.
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Telpatroon I

GEKRAAGDE ROODSTAART
Phoenicurus phoenicurus

Wol: Schachenmayr Merino Extrafine 120 DK
Kleur: kersenrood 00131, middengrijs 00192, burgundy 00133, zwart 00199
Naalden: nr. 2-3
Proeflapje: 30 steken en 40 toeren = 10 x 10 cm

Zet 14 st. op en verdeel die als volgt over 4 nld.: 4 + 3 + 4
+ 3 st. per nld.

Brei verder volgens het basispatroon van blz. 22 en boven
staand telpatroon.

Staart:

Haal de draad door de laatste 12 st. en knip hem af.
Naai de boven- en de onderkant van de staart netjes aan
elkaar.

Brei 21 toeren r.
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Het patroon gaat verder op de volgende bladzijde.
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Omdat we voor onze gekraagde roodstaart zo’n mooie kleur rood hebben gebruikt,
zetten we die vogels meestal ook in de kerstboom.
88
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Tip! Versier de tafel met takken, dennenappels, twijgjes, mos, kaarsen en vogels.
De tafel ziet er op die manier geweldig uitnodigend uit wanneer je ’s winters of
in de herfst thuiskomt na een lange wandeling.
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TIP VOOR EEN VOGELNESTJE! Zet kerstvogels in een mandje met dennenappels en
mos. Dit is een eenvoudige decoratie waar je veel succes mee oogst.
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Kenmerken: een vogel in diverse tinten groen en met wat geel in zijn staart.
Schitterende lichtgroene vleugels. Haast onmogelijk om te ontdekken omdat de
schutkleuren van de vogel bescherming bieden als hij in het gebladerte broedt.
162
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SNOEPSTAARTVOGEL
GAREN: Anchor Mouliné zesdraads katoen
Kleur: lichtgroen 1097, donkergroen 227, wat zwart voor snavel
Naalden: nr. 1,5
Proeflapje: 32 steken en 44 toeren = 10 x 10 cm

zwarte kraaltjes voor de ogen
lichtgroene pailletten
ongeveer 3 cm van het breedste deel van twee groene veren uit de hobbywinkel
en een paar nekveren van de fazant verkrijgbaar als aas voor vliegvissers

Zet 10 st. op nld. nr. 1,5 op met donkergroen en verdeel die
als volgt over 4 nld.: 3 + 2 + 3 + 2 st. per nld.

staart en eindig daar waar de donkere kleur overgaat in
lichtgroen. Vul de tussenliggende ruimte met pailletten.
Lijm de veren op hun plaats.
Wij hebben bij de staart pailletten aangebracht, die de
groene kleur van de nek en de kop van de vogel accentue
ren. Wanneer je de kleuren voor deze vogel uitzoekt, kun je
kijken welke wol je bij de pailletten moet kiezen of je kiest
de pailletten bij de wol. Daarom is het zo fascinerend om
paradijsvogels te breien. Geef de vogel zwarte kraaloogjes
en haak een zwarte snavel.

Brei verder volgens het basispatroon op blz. 151 en het
bovenstaande telpatroon.
Vul de vogel en naai het gat op de kop dicht, maar laat de
opening aan de onderkant open.
Breng pailletten aan op de rug en de vleugels waar op de
borst en de rug gemeerderd en geminderd is. Begin bij de
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BRONNEN
• Gudjonsson, Elsa E. Knitting with Icelandic Wool, Vaka-Helgafjell. Reykjavik. 2011.
• Sibbern Bøhn, Annichen Norske Strikkemønstre. Oslo. 1947.

LIJST VAN LEVERANCIERS
Het garen en de wol die we gebruiken, is onder andere op de volgende websites verkrijgbaar:
www.wolinhuis.nl
www.handwerk.nl
www.wolmagazijn.nl
www.breishop.nl
www.arnecarlos.com
Bij bovenstaande adressen is ook lontwol te koop.
In elke stad is wel een hobbywinkel die pailletten, kralen en veren in het assortiment heeft.

ARNE & CARLOS op YouTube
Neem bij ons een YouTube-abonnement. Je krijgt dan ook gratis patronen, die we wekelijks op onze
website aankondigen. Kijk voor meer informatie op www.arnecarlos.com
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