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Basisinstructies: vilten met een naald
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sprookjeswol
tempex- of schuimstofonderlegger
eventueel tempex vormen

Benodigd gereedschap:

uitsteekvormpjes
houtengreep voor naald
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Opgelet! 

Vilt een object nooit in je 
hand, maar gebruik een 
onderlegger (schuimstof 
of tempex mat), want de 
naalden zijn zeer scherp 
en je kunt je gemakkelijk 
bezeren. 

Tips & trucs: 

• Steek de naald altijd 
recht in om afbreken te 
voorkomen. 

• Bij het vilten van een bal 
kun je zo vaak als je wilt 
een streng wol omwikkelen, 
gebruik hierbij echter niet 
al te lange strengen, maar 
bouw de bal geleidelijk op. 

• Als je een bal wilt vilten, 
gebruik dan een tanden-
stoker als een extra vinger 
om de wol vast te houden. 

Voor het vilten met een naald 
heb je alleen sprookjeswol, een 

naald om te vilten en een 
schuim of polystyreen onderleg-
ger nodig. In tegenstelling tot 
het natvilten is het vilten met 
een naald goedkoper. Er zijn 
verschillende dikten van naal-
den om te vilten. Een vier- of 

zes naald gebruik je om grotere 
gebieden te vilten. De kleinere 

naalden hebt je nodig voor kleine 
gebieden.

Wil je een snel resultaat berei-
ken, kun je voor de kern van je 
object tempex vormen gebrui-
ken.  Bovendien heb je minder 

sprookjeswol nodig, dus bespaar 
je ook nog geld. 

Eenvoudige vormen

Bal:

Maak in een ca. 4 cm brede en 
30 cm lange streng wol in het 
midden een knoop. Wikkel eerst 
het ene eind om de knoop, daar-
na het andere er tegenaan. Nu 
leg je het bolletje wol op de 
onderlegger, en zet het einde 
met de naald om te vilten vast 
en bewerkt hem rondom met de 
naald. Als je bal nog te klein en 
niet te hecht is, omwikkel hem 
dan nog een keer met een streng wol en bewerk hem, tot hij stevig is 
en een mooie vorm heeft.
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Koord:

Leg een streng wol in de ge-
wenste lengte en dikte op de 
onderlegger. Sla een einde om 
en zet hem vast met een paar 
naaldsteken. Nu houd je het 
begin vast, draai de streng wol 
met de andere hand een klein 
stukje in een richting en bewerk 
hem met de naald om te vilten. 
Zorg ervoor dat je de streng 
steeds weer omdraait. Zo be-
werk je de wolstreng rondom. 
Tot slot moet je het koord nog tussen je handen draaien. 

Hart:

Voor het hart heb je twee identiek 
lange strengen wol nodig, die je in 
hartvorm op de onderlegger legt. 
Met de naald om te vilten fi xeer je 
nu van de rand uit de vorm. Bewerk 
je hart ook op de achterzijde, draai 
het daarbij steeds voorzichtig om. 
Daarna leg je op de grondvorm nog 
meer dunne stukken vlies op. Daarbij 
het midden van het hart dikker op-
bouwen als de rand. Draai het steeds 
weer en steek helemaal rondom, ook 
in de randen, zorgvuldig met de naald 
in, zodat een prachtig hartvorm ont-
staat.

Tips en trucs: 

• Bij het vilten van een 
koord mag je het einde 
niet meer zo stevig inste-
ken, zodat de draden er 
niet weer aan de andere 
kant erdoor komen. 

• De stukken vlies moeten 
in het midden dikker zijn 
en naar buiten toe dunner 
worden. Zo ontstaat een 
vloeiende overgang. 

• Voor knuffeldieren moet 
de vorm geheel van wol 
zijn opgebouwd.

• De uitsteekvormpjes zijn 
zeer geschikt voor naald-
vilten - gewoon de vorm 
met sprookjeswol vullen en 
met de naald vastzetten.
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Tempex vormen als kern:

Naald inprikken:

Leg de tempexvorm op de onder-
legger en leg een dun, maar niet 
doorschijnend stuk sprookjes-
wol op. Bij tweekleurige ballen 
markeer je de bal in het midden. 
Begin met de eerste zijde (half-
rond), en fi xeer de wol door 
meerdere malen met een naald 
om te vilten in te steken. Vanaf 
dit punt kun je de halve bal bewerken.

Rand recht afsteken:

De wol mag geen rimpels/vouwen 
vertonen, daarom moet je overtol-
lige wol altijd meteen afplukken. 
Mochten ergens doorschijnende 
plaatsen opduiken, leg je nogmaals 
dun sprookjeswol op en steekt 
deze in. Zoals rechts op de afbeel-
ding, kun je nu nog de rand zorg-
vuldig langs de markering vaststeken.

Contrastkleur opvilten:

Ten slotte neem je de tweede 
kleur en vormt de wol weer in 
de grootte van de halve bal. Leg 
de wol op de onbewerkte halve 
bal en vilt deze weer zoals hier-
boven beschreven. Let weer op 
een gelijkmatige afwerkrand.

Tips & trucks:

• Gevilte tempex vormen 
zijn zeer geschikt als 
decoratie. 

• Let bij het eroverheen 
vilten erop, dat je het 
oppervlak gelijkmatig 
bewerkt en niet te vaak op 
dezelfde plaats insteekt. 
Zo vervormt het tempex 
of wordt het breekbaar.
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