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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.

Benodigd materiaal:
sprookjeswol wit + roze
olijvenzeep voor vilt
raffia mat crème
zwart garen

Benodigd gereedschap:
naald
kom met warm water
schaar
lijmpistool (warm)

Gevilte muis
Deze beeldige gevilte muizen trekken veel aandacht. Of 
als een decoratie of als een kleine gift, deze muizen zul-

len een glimlach op het gezicht toveren.
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Gevilte muis
Zo vilt je het muizenlichaam:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Eerst breng je een scheut van de olijvenzeep in een kom met warm 
water. Op de foto zie je grijze sprookjeswol, maar je kunt de muis 
ook met witte wol maken.
Neem een stuk van de witte sprookjeswol en maak hier een streng 
van. Deze bind je dan zoals je op de foto rechts kunt zien, tot een 
knoop. De twee uiteinden wikkel je strak over de knoop.

Nu maak je de wol met een beetje water vochtig en 
draait hem onder lichte druk tussen de handen. (Zie de 
foto).
Vervolgens leg je de natte bal opzij en droog je je han-
den.

Nu neem je nog een stuk sprookjeswol en vormt het tot een dun web. Deze leg je om de nog 
natte bal wol. Dan maak je de bal weer vochtig met het warme zeepwater en draait hem weer 
tussen de handen.
Deze twee stappen herhaal je zolang, totdat de wolbal een diameter van 6-8 cm heeft bereikt.
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Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Vervolgens moet je de wolbal met meer druk tussen de handen 
draaien, zodat de individuele wol vezels in elkaar verstrikt ra-
ken en de wol ten slotte „vervilt“. Na zeven tot tien minuten is 
het vilten voltooid. De vilten bal kan tussen de vingers nog maar 
met moeite worden samengedrukt. Nu moet je de viltenbal nog 
met koud water schoon wassen en vervolgens met een handdoek 
droog wrijven. Daarna kunt je het tot de gewenste vorm van 
een muizenlichaam vormen.

Gevilte muis

Zo vilt je de muis oren:

Zo vilt je de muisstaart:

Voor de muis oren heb je de roze sprookjeswol nodig. Neem weer een streng en vorm hem tot 
een knoop. De uitstekende einden leg je weer over de knoop. Deze bal verpak je in een dun net 
van witte sprookjeswol. De wolbal vervolgens met warm zeepwater bevochtigen en de bal zonder 
toevoegen van meer wollagen tussen de handen draaien, tot deze hard is. Was de kleine viltbal 
met koud water uit en snijd deze daarna in twee helften.

Voor de muisstaart neem je een stuk van de witte sprookjes-
wol. Deze vorm je tussen de handen door voortdurend heen- en 
weer wrijven tot het een stevige vilten staart (ca. 5 cm lang) is. 
De staart weer met koud water wassen en nog in natte toe-
stand tot een “S”vormen (zie foto).

Nu moet je de muis alleen nog in elkaar zetten. Hiervoor bevestig je de muis oren en de muis-
staart met een lijmpistool c.q. met naald en draad aan het muizenlichaam (zie foto).

Het gezicht versier je met het zwarte garen en raffia.

Klaar is je zelf gevilte muis.
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Benodigd gereedschap:
naald
kom met warm water
schaar
lijmpistool (warm)

Met de vriendelijke ondersteuning van 
Hugo Jordan GmbH




