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Benodigd materiaal:
sprookjeswol
drukvilt (DIN A4)
fotokarton
(steeds in verschillende kleuren)

Benodigd gereedschap:

schaar
lijm
viltstift

Ontwerpen met sprookjeswol

Vlinder

Bloemenpracht
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Met wol, kan je niet alleen truien of sokken breien, maar ook fl eurige en vro-
lijke schilderijen maken. De sprookjeswol voelt zacht en knuff elig aan en is 

gemakkelijk tot fi guurtjes en afb eeldingen te vormen.

Stap 1
Het fotokarton wordt met lijm (goed verdelen) 
ingesmeerd en beplakt met een vilten plaat. De 
vilten plaat moet glad worden gestreken. De 
randen gelijk met het karton afknippen.

Stap 2
Nu wordt de sprookjes wol in kleine langwerpige stukjes 
getrokken en wordt de vorm gevormd. Met de vormen kun je 
rustig experimenteren, met een beetje oefening is het mak-
kelijker! Als het onderwerp klaar is, worden de individuele 
stukken opgetild en met een beetje knutsellijm vastgezet.
TIP: Daarmede het opleggen van de motieven wat gemak-
kelijker gaat, kunnen de lijnen van het motief ook met een 
viltstift worden voorgetekend.

Ontwerpvoorstel 1: 

Ontwerpvoorstel 2: 
Ontwerpvoorstel 3: 

Zonnebloem

PapaverVlinder

Eerst de bruine binnenste cirkel van balletjes leggen. Daarna 
zes kleine stukjes voor de bloemblaadjes spits vormen en om 
de bruine cirkel leggen. Met oranje sprookjeswol dezelfde 
vorm eroverheen leggen. Nu de bloemstelen opplakken en de 
bladeren zoals de bloemblaadjes vormen en op de stengel 
gladstrijken.

Van een rol het lichaam van de vlinder vormen. Boven voor 
de voelsprieten de sprookjeswol uit elkaar trekken. Aan 
weerskanten de vleugels aanbrengen. De sprookjeswol tot lan-
ge rollen draaien en op het lichaam leggen.

Eerst moet je het 
midden van de bloem 
met wit en bruin vorm-
gegeven. Met rode en 
gele sprook-jeswol de 
bloemblaadjes rond de 
binnenste cirkel leggen. 
Ten slotte de stelen van 
de bloem bevestigen.




