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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:
sprookjeswol,
olijvenzeep voor vilt,
satijnen linten,
kralen

Benodigd gereedschap:
handdoek, onderlegger,
schaar, placemat van bamboe,
warm water

Dreadlocks
Klanten upload Ayse Sarimehmet
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Als een individueel haarsieraad, om te gebruiken bij het verkleden of als 
een decoratief voorwerp, met zelf gevilte dreadlocks kun je meerdere dingen 

aankleden! Wie van reggae houdt, zal deze dreadlocks geweldig vinden!

Materiaal:
sprookjeswol in de gewenste kleur,

olijvenzeep voor vilt,
waterdichte onderlegger
placemat van bamboe,

schaar,
handdoek,
warm water

Eerst moet je bedenken, in welke kleur, hoe lang en 
hoeveel dreadlocks je wilt hebben. Haal ongeveer 

vingerdikke strengen van de sprookjeswol en knip ze op 
de gewenste lengte.

Bereid in een kom het water-zeep mengsel en dompel 
hier de strengen in. Laat de strengen gedurende 2 minu-

ten in de zeepoplossing liggen.
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De natte wol voorzichtig uit de kom nemen en op een 
handdoek leggen. Hieronder bevindt zich de waterdichte 

onderlegger. Nu met de placemat eerst voorzichtig en 
daarna steeds steviger drukkend over de streng „rollen“. 

De sprookjeswol vervilt nu en behoudt zo zijn vorm.

Je dreadlocks moeten ca. 1 dag drogen. Je kunt ze dan 
naar wens versieren, bijvoorbeeld met satijnen linten. Op 

de voorbladfoto heeft mevrouw Sarimehmet de afge-
werkte dreads in het midden van een haarband opgere-
gen en elke dread afzonderlijk met een draad samenge-

bonden. Op de draad gewoon een kraal oprijgen.




