kattenknutsels
Spullen haken, br ei e n, na a i e n e n k nut s e l e n
met je kat a l s i ns p i r at i e

Femke Vindevogel

Inhoud
Poezelige woonspullen

8

12

16

20

22

24

26

30

48

Alles voor een miauwfeestje!

38

40

44

50

52

54

60

62

Katzachte kleding

58

64

68

Accessoires met hoog miauwgehalte
Haaklegende
72

76

78

82

84

88

92

94

l.
v.
hv.
st.
*…*

losse
vaste
halve vaste
stokje
Herhaal alles
binnen de
sterretjes
t.
toer
mr. magische ring

Breilegende
Voor kleine tijgertjes

nld.
st.
r.
av.

100

102

106

114

116

118

108

Geschenkjes voor de poes

122

124

127

130

134

naald
steek
recht
averecht

Inleiding

De hoofdpersonages in dit boek zijn:

Er zit een vogel in mijn naam. Een Vindevogel.

•

Julietje, alias het worstje met tanden

Of ik die al gevonden heb, vragen mensen vaak.

•

Suzanneke, de senior met pensioen

Een Vindevogel is volgens het grote namenboek

•

Tijgertje, het katje dat ocharme gevonden werd
in een zak

•

Frida, een poes die denkt dat ze een hond is
en ook het postuur hee van een hond

•

Feta, het katje met slechts twee tanden

regent. Waar het af en toe naar mest ruikt, want ja,

•

Ceryl, het kakkernestje met ADHD

ik woon op het platteland. En ja, daar ben ik trots op.

•

Otto, de roodharige kater.

iemand die niet op één plek aardt, iemand die
nergens en overal thuis is. Dat klopt niet in mijn
geval. Thuis is waar mijn katten wonen. Waar wind
door bomen loeit en waar het door de schoorsteen

Als kind al was ik de hele tijd bezig met knutselen,
tijdschri jes maken, poppenkleertjes naaien, breien
en tekenen. Die passie voor dingen maken, heb ik
geërfd van mijn oma, een kanthaakster die haar
gelijke niet kent. Haar creatieve passie besmette

De projectjes in het boek zijn ondergebracht in zes grote delen:
•

Poezelige woonspullen: allerhande mooie dingen
om je huis mee op te fleuren.

•

Een miauwfeestje: feestartikelen, cadeautjes
en recepten om een bijzonder feestje te bouwen.

•

Katzachte kleding: originele ideetjes van muts
tot T-shirt.

•

Accessoires met een hoog miauwgehalte:
kleine hebbedingetjes waar je meteen blij van wordt.

•

Kleine tijgertjes: van babydekens tot lichtgevende
veters.

•

Geschenkjes voor de poes: van zotte speeltjes
tot harige manden en alles waar je kat dol op is.

ook mijn moeder, en daarna mij en mijn broer.
Bij ons thuis lag er altijd wel een breiwerkje in de
woonkamer en mijn moeder beschilderde de muren
alsof het canvas was. Ze stimuleerde ons om te
tekenen en dingen te maken.
Ik koos voor een artistieke richting en ging voor het
eerst in mijn leven graag naar school. De vrienden
die ik tijdens mijn kunstopleiding maakte, wonen
nog altijd in mijn geest. Er is niets dat mensen meer
verbindt dan samen dingen maken.
Stof, wol, verf en nieuw papier bezorgen me telkens

Veel knutselplezier!

instant geluk. Tijgertje, die mijn draad wil afpakken

Femke Vindevogel

als ik aan het breien ben, ook.
Er bestaat niets mooier dan samenwerken met mijn
pluisballetjes op poten, niet dat ze meewerkende

www.femkevindevogel.com

fotomodellen waren, verre van, maar hilarisch was

www.pinkcloudstuff.etsy.com

het wel!

www.juffrouwvogel.be
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POEZELIGE WOONSPULLEN

Em ma, de kat me t s te ra llur es

Emma houdt van dansen, verse tonijn,

Benodigdheden

stromend water, lintjes en vogels. Ze is
eigenwijs en schattig tegelijk. Ze hee
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haar vacht graag pluizig, dus haak haar

•

Haaknaald nr. 3

met zachte draad.

•

1 bol katoen of wol (ik gebruik zachte wol of Cotton 8 van Annell,
dat haakt mooi en is superzacht)

•

Een restje zwart borduurgaren voor het snoetje

•

Een leuke knoop

•

Lapje wit of ecru vilt

•

Fiberfill

•

Stoflijm

Werkwijze

Pluimstaart (a)

Lichaam en kopje
t1

Haak 6 v. in een mr.

t2

Haak 2 v. in elke v. (=12).

t3

*2 v. in elke 2e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=18).

t4

*2 v. in elke 3e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=24).

t5

*2 v. in elke 4e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=30).

t6

*2 v. in elke 5e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=36).

t7-28

Haak een v. in elke v. (=36).
Vul het lije en blijf het vullen terwijl je verder haakt.

t29

*Haak 2 v. samen, 4 v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=30).

t1

Haak 6 v. in een mr.

t30

*Haak 2 v. samen, 3 v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=24).

t2

Haak 2 v. in elke v. (=12).

t31

*Haak 2 v. samen, 2 v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=18).

t3

*2 v. in elke 2e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=18).

t32

*Haak 2 v. samen, 1 v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=12).

t4

*2 v. in elke 3e v.*, herhaal 6 keer van * tot * (=24).

t33

*Haak 2 v. samen*, herhaal 6 keer van * tot *, (=6).

t5-7

Haak 1 v. in elke v. (=24).

t8

*Haak 2 v. samen, 10 v.*, herhaal 2 keer van * tot *
(=22).

t9

*Haak 2 v. samen, 9 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=20).

t10

*Haak 2 v. samen, 8 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=18).

Trek met behulp van een stopnaald de draad door de
resterende steken en trek aan. Naai dicht.

Staart
Geef Emma een pluimstaart (a)
of een gewone staart (b).

Vul de staart en blijf vullen terwijl je verder haakt.
t11

*Haak 2 v. samen, 7 v.* herhaal 2 keer van * tot * (=16).

t12-14 Haak een v. in elke v. (=16).
t15

*Haak 2 v. samen, 6 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=14).

t16-18 Haak een v. in elke v. (=14 ).
t19

*Haak 2 v. samen, 5 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=12).
Werk af, laat een lang stuk draad over.
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Gewone staart (b)
t1

Haak 6 v. in een mr.

t2

Haak een v. in elke v. (=6).

t 3-23

Haak 2 v. in elke v. (=12).
Vul de staart en blijf vullen terwijl je verder haakt.

t24

*Haak 2 v. samen*, herhaal 6 keer van * tot * (=6).
Werk af, laat een stuk draad hangen.

Pootjes
t1

Haak 4 v. in een mr.

t2

Haak een v. in elke v. (=4).

t3

*2 v. in de 1e v., 1 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=6).

t4

Haak een v. in elke v. (=6).

Naai alle onderdelen aan elkaar.

Oren
t1

Haak 4 v. in een mr.

Borduur het snoetje op het vilt en naai het knoopje

t2

Haak een v. in elke v. (=4).

erop. Plak het vilt op het lij¢e.

t3

*2 v. in de 1e v., 1 v.*, herhaal 2 keer van * tot * (=6).

t4

Haak een v. in elke v. (=6).

t5

*Haak 2 v. in de 1e v., 2 v.*., herhaal 2 keer van * tot * (=8).
Werk af, laat een stuk draad hangen. De oren worden niet
opgevuld.
Naai de oren aan het kopje. Het linkeroor komt tussen toer
5-8, het andere tussen toer 11-14.
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Afwerking

Klaar!
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