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Lees het hele document goed door, voordat je begint met haken. Zowel aan
het begin als aan het einde staat nuttige informatie.

Waarom een Earlybirdje?
De Earlybirdjes worden gegeven aan premature baby’s. De sliertjes van de staart doen de
baby’tjes denken aan de navelstreng. Het voorkomt dat ze hun sonde en infuus lostrekken.
Door het vasthouden van de sliertjes daalt de hartslag en worden ze rustiger, ze voelen zich
veilig.
In Scandinavië wordt al geruime tijd een gehaakt inktvisje aan de prematuur geboren baby’s
gegeven, met groot succes. Met toestemming van de bedenkers uit Scandinavië is het
Earlybirdje ontworpen. Daarnaast is NiCu ontworpen: een vogeltje zonder vulling, speciaal
voor de meeste kwetsbare kinderen.

Veiligheidsvoorschriften
Alle Earlybirdjes worden gecontroleerd voor deze naar de kindjes op de neonatologie gaan.
Dit zijn de eisen waaraan een Earlybirdje moet voldoen:
 Ze zijn gemaakt zijn van geschikt niet pluizend katoen van dat op de garenlijst staat.
Dit is zeer belangrijk ter voorkoming van pluisjes in de luchtwegen.
 Ze zijn zo strak gehaakt zijn dat er geen vulling naar buiten kan komen. Haak met
haaknaald 2,5.
 Doe de vulling in een panty(kousje), dan kunnen er geen pluisjes naar buiten komen
 Het lijfje is niet te veel (zoals een tennisbal) of te weinig (dat het na het indrukken
niet meer terugveert) gevuld
 Het lijfje moet minimaal 4,5cm in doorsnede zijn
 De omtrek van een Birdje moet minimaal 15 cm en maximaal 20 cm zijn
 De staart is uitgerekt niet langer dan 20cm, maar ook niet korter dan 15 cm. Meet de
lossenketting van je staartje voordat je het staartje verder afmaakt.
 Vleugeltjes zijn helemaal rondom vastgenaaid.
 Gebruik geen veiligheidsoogjes of andere losse onderdelen
 Zorg dat alle onderdelen goed vast zitten, en knip overgebleven draadjes niet te kort
af, zodat ze niet los raken bij het wassen.

Tips
 Het kan zijn dat de staart niet zo krult, dit is geen probleem. Als de kindjes de staart
vast gaan houden, zal deze door het gebruik toch uitrekken. Wil je toch graag dat de
staartjes krullen, haak dan alleen in het bovenste lusje of voeg een extra steek toe.
 Ben je een toer vergeten, ziet je Earlybirdje er iets anders uit, geen probleem. Het
gaat om de functie en alle Earlybirdjes zijn prachtig.
 Je kunt de draad waarmee je de oogjes borduurt extra lang laten en gebruiken om
een eventueel gaatje bij de magische ring af te sluiten.
 Er is speciale vulling voor het vullen van knuffeldieren (bijv. te koop bij HEMA,
Kwantum en hobbyzaken). Gebruik geen vulling uit oude knuffels of losse bolletjes uit
bijv. een zitzak.
 Je kunt beginnen met de snavel en hier het lijfje aan vast haken.
Als een Earlybirdje toch niet aan de eisen blijkt te voldoen, wordt het een knuffel die aan een
broertje of zusje van een couveusekindje gegeven wordt.

Haakpatroon
Lijfje
Toer 1: magische ring met 6 vasten (6) (of een ring maken van 4 losse en daar 6 vasten in
haken)
Toer 2: in elke vaste 2 vasten (12)
Toer 3: (meerderen, vaste) 6 keer herhalen (18)
Toer 4: (vaste in vlgnd 2 vasten, meerderen) 6 keer herhalen (24)
Toer 5: (meerderen,vaste in vlgnd 3 vasten) 6 keer herhalen (30)
Toer 6: (vaste in vlgnd 4 vasten, meerderen) 6 keer herhalen (36)
Toer 7: (meerderen, vaste in vlgnd 5 vasten) 6 keer herhalen (42)
Toer 8 tm 13: vaste in alle 42 vasten (42)
Toer 14 – (meerderen, vaste in vlgnd 6 vasten) 6 keer herhalen (48)
Toer 15 en 16: (vaste in alle 48 vasten (48)
Toer 17: (minderen, vaste in de vlgnd 6 vasten) 6 keer herhalen (42)
Toer 18: ( vaste in de vlgnd 5 vasten, minderen) 6 keer herhalen (36)
Toer 19: (minderen, vaste in de vlgnd 4 vasten) 6 keer herhalen (30)
Toer 20: (vaste in de vlgnd 3 vasten, minderen) 6 keer herhalen (24)
Toer 21: (minderen, vaste in de vlgnd 2 vasten) 6 keer herhalen (18)
Toer 22: (vaste in de volgend vasten, minderen) 6 keer herhalen (12)
Vul het lijfje op, doe dit niet te stevig. (Zie de tips!)
Toer 23: minderen 6 keer herhalen (6)
KNIP NIET AF maar ga verder met de staart

Staart
Maak een ketting van 18 cm lang, keer en haak aan een kant 2 halve stokjes in elke losse. De
staart gaat hierdoor krullen.
De ketting van lossen mag uitgerekt maximaal 20 cm lang zijn. Haak in elke van de 6
overgebleven vaste van het lijfje een sliert van de staart. Je kunt er voor kiezen om elke sliert
een andere kleur te geven. Indien je met een dikker garen werkt, kun je er ook voor kiezen
er 4 slierten aan te haken. Zorg er in elk geval voor dat de vulling NIET naar buiten kan
komen, desnoods naai je het overgebleven gaatje goed dicht.
Mogelijkheden voor de staart:
 Indien je een nieuwe kleur aanhecht kun je dit op de volgende manier doen:
Nieuwe kleur aanhechten en een flink stuk uiteinde laten hangen. Haak de staart.
Bij terugkomst bij het lijfje, na het laatste half stokje, een vaste in dezelfde steek
zetten waar je hebt aangehecht, afhechten. De 2 uiteinden stevig samen knopen
en met de haaknaald of borduurnaald het lijfje in trekken.
 De staartjes apart haken en een lange draad aan zowel het begin als het einde
over laten. Alle draden samenknopen tot 1 grote dubbele knoop. Een van de
draden lang laten en de rest korter afknippen. De dikke knoop in het gat van de

een na laatste stoppen, de borduurnaald door het lijfje steken en de dikke knoop
in het lijfje trekken, daarna de laatste toer haken en afhechten.

Snavel
Magische ring met 6 vasten
Toer 1: 2 vasten in elke vaste
Knip een lange draad af om de snavel vast te zetten. De draad door alle steken halen en
aantrekken.
Naai de snavel op toer 1 vast.

Vleugel (maak er twee)
Magische ring (haak alle onderstaande steken in de magische ring, het hartje is slechts 1
toer)
3 lossen,
2 dubbelstokje
3 stokjes
1 losse
1 dubbelstokje
1 losse
3 stokjes
2 dubbelstokjes
3 losse
Sluit de ring met 1 halve vaste
Zet de vleugels vast aan de zijkant van het lijfje, met het puntje naar beneden (zodat het
echt een hartje is!). Zet de vleugeltjes helemaal aan het lijfje vast.

Ogen
Borduur oogjes op het lijfje, volgens het voorbeeld.
Zet alle draden heel goed vast voordat je ze afknipt en knip ze niet te kort af.

Earlybirdje is klaar en nu?
Verpak je Earlybirdje als volgt:
 Doe het vogeltje in een zakje (een boterhamzakje is prima)
 Print het bijgevoegde labeltje uit of doe een leuk kaartje bij je Earlybirdje. Doe deze
in het zakje erbij, zodat we goed kunnen zien welk label bij welk Earlybirdje hoort. Je
helpt ons enorm door bijvoorbeeld een briefje toe te voegen met de kleuren van het
Earlybirdje en de naam, of door aan het labeltje een draadje te hangen met de
hoofdkleur van je Earlybirdje. Dit maakt het zoeken naar het juiste labeltje bij het
juiste birdje een stuk makkelijker.
 Breng je Earlybirdje naar een van de inzamelplekken of mail naar de keurmeesters.
Deze adressen vind je online bij de bestanden.

Wat gebeurt er dan?
 Alle Earlybirdjes worden goed gecontroleerd op de juiste afmetingen, losse
onderdelen of pluisjes.
 De Earlybirdjes worden gewassen met Neutral op 90 graden en luchtdicht verpakt.
Indien je een kaartje hebt toegevoegd, zetten we deze van te voren samen met je
Earlybirdje op de foto, zodat we na het wassen weten welk kaartje bij welk knuffeltje
hoort.
 Bij het zakje wordt een flyer gedaan met daarop een uitleg en daarbij gaat ook het
kaartje of label.
 De Earlybirdjes worden naar de fotografen van Stichting Earlybirds gestuurd en zij
nemen de Earlybirdjes mee naar een fotoshoot van prematuur geboren kindjes.
 Ook zijn er ziekenhuizen die standaard een aantal setjes op voorraad hebben liggen.

 Verspreid de vogeltjes niet zelf, het gaat om zeer kwetsbare kindjes
hier moeten we heel zorgvuldig mee om gaan.

En dan nog dit!
 Het verzenden van de Earlybirdjes is voor eigen rekening. Er zijn landelijke
verzamelpunten waar de Earlybirdjes ingeleverd kunnen worden. De adressen
hiervoor vind je in de documenten in onze Facebook groep Earlybirdje. Heb je geen
Facebook, stuur ons dan een email op haakeenearlybirdje@gmail.com dan sturen we
je het document toe.
 Het is verboden om de Earlybirdjes te verkopen of commerciële activiteiten aan de
Earlybirdjes te koppelen.

Labels voor bij je Earlybirdje

Dit Earlybirdje is gemaakt door:
De naam van dit Earlybirdje is:
Mijn wens voor jou & je ouders is:

Dit Earlybirdje is gemaakt door:
De naam van dit Earlybirdje is:

Mijn wens voor jou & je ouders is:

Dit Earlybirdje is gemaakt door:
De naam van dit Earlybirdje is:

Mijn wens voor jou & je ouders is:

