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Knutselidee

Materiaal:
tempex ballen
viltnaald
viltwol
schaar

koord
naainaald stomp
lijmpistool

gevilte sneeuwpopWinterse

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 1 uur

Eerst worden de twee tempex ballen 
van verschillend formaat gevilt met wit-
te sprookjeswol.

Het beste kun je daarna meteen de 
hoed op het hoofd vilten. Bereid hier-
voor de afzonderlijke strengen voor en 
bevestig ze een voor een met de vilt-
naald. Natuurlijk kan de hoed ook apart 
worden gemaakt en vervolgens op het 
hoofd worden gevilt.

Vervolgens zijn de ogen en knopen aan 
de beurt. Bevestig de zwarte stippen 
op het hoofd en de buik. Vilt nu de neus 
op.

INSTRUCTIE:
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Als hanger wordt een koord van ca. 25 
cm lengte afgeknipt. Steek deze door 
de kop naar de bovenkant van de hoed 
en knoop de uiteinden samen, zodat 
een verstelbare lus ontstaat. Natuurlijk 
kan in plaats van de lus ook een sleutel-
hanger worden aangebracht.

Plak tot slot beide ballen met het lijm-
pistool aan elkaar.

In tegenstelling tot natvilten is droogvilten en veel makkelijker en goedkoper. 
Bij de naalden wordt er onderscheid gemaakt tussen grove en fi jne viltnaalden. 
Voor het vilten van grotere vlakken wordt vaak een vier- of zesnaald gebruikt. 
Om een sneller resultaat te bereiken, kan een tempexvorm worden gebruikt 
voor de kern van het object.

Zorg ervoor dat de naald altijd verticaal wordt ingestoken, om te voorkomen dat deze breekt.

Wanneer kleine ballen worden gevilt, dienen de kinderen een tandenstoker ge-
bruiken om de wol op de plaats te houden.

Uitsteekvormpjes zijn zeer geschikt voor naaldvilten. Vul de vorm met sprookjes-
wol en bevestig deze met de naald.

Bij het vilten van tempexvormen moet erop worden gelet dat het oppervlak ge-
lijkmatig wordt bewerkt en niet te vaak op hetzelfde punt wordt doorboord. 
Anders vervormt het tempex of wordt het bros.

TIPS:


