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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
ca. 100 g sprookjeswol in verschillende kleuren,
olijfzeep

Benodigd gereedschap:
bak met water,
onderlegger,
schaar,
handdoek

Bloem van vilt
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Een kleurrijke vilten bloem voor een verscheidenheid 

aan decoraties, zoals op een mooi gedekte tafel of om 
ergens op te naaien als een geweldig accessoire!

Abb. 1

Abb. 2

iet 1-2 liter warm water in een 30 cm grote scho-
tel. Voeg voldoende olijfzeep toe en roer het mengsel 

goed door. Daarna neem je een stuk van de sprookjeswol in de 
gewenste kleur en vormt de wol tot een streng. Deze bindt je 
zoals in afbeelding 1 tot een knoop. De twee uiteinden wikkel je 

er nauwkeurig omheen.

evochtig de wol kluwen met een beetje water en draai 
hem onder lichte druk tussen de handen (afb. 2). Daarna 

opzijleggen en de handen grondig droog maken.

u vorm je van een andere kleur een dun net. Leg het zo dicht mogelijk om de natte  
kluwen wol. Bevochtig het opnieuw met het warme zeepwater en draai het weer tussen 

je handen.

eze stap herhaal je tot de wol kluwen een diameter van ongeveer 6 tot 8 cm heeft. 
Gebruik voor elke laag een andere kleur. Als je kleinere bloemen nodig hebt, moet de 

diameter naar evenredigheid kleiner zijn!
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e bal moet je nu met koud water schoon wassen en met een handdoek droog wrijven. 
Met een schaar knip je de bal in het midden in. Zoals afgebeeld nog de ontstane helften  
nogmaals delen zodat vier delen ontstaan. Als je de bal maar tot de helft inknipt krijg je 

een mossel van vilt (zie afbeelding).

aarmede zich nu de vezels van de verschillende lagen vervilten, moet je de wolbal met 
beduidend meer druk tussen de handen draaien. Na ongeveer zeven tot tien minuten is 
het viltproces voltooid en de bal kan met moeite tussen de vingers in elkaar worden ge-

drukt.

Mossel van vilt
Met de vriendelijke ondersteuning 

van Hugo Jordan GmbH




