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Benodigd gereedschap:

Sprookjeswol
Zachte zeep of huishoudzeep
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Met kleine en eenvoudige vormen (bijvoorbeeld: een bal), kun je het natvilten leren
kennen. Je hebt alleen maar warm zeepwater, sprookjeswol en de kracht van je
handen nodig. Van de individuele dunne woldraden maak je een gesloten viltoppervlak. Dit lukt je, omdat het oppervlak in individuele vilthaartjes geschubd is. Door
het zeepwater gaan de schubben in de bovenste laag omhoog staan. Het vervolgens
walken bewerkt, dat de afzonderlijke vezels tegenzijdig doordringen en de opgezette schubben verkleinen zich zo sterk, dat ze niet meer kunnen loslaten. Daarbij
krimpt je object sterk en er ontstaat een vast geheel. Het oppervlak wordt glad.
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Wat heb je nodig:
• wol om te vilten
• waterkoker
• zachte zeep of huishoudzeep
• schaal
• dienblad als onderlegger voor grotere werken: bamboe rol
• handdoeken

en zo gaat het in zijn werk:

stap 1:
Als eerste moet je het zeepsop aanmaken. Op een liter water breng je een lepel zachte zeep
aan en roert dit goed door elkaar. Het sop moet zo warm zijn, dat het voor je handen nog comfortabel is. Leg alvast een paar handdoeken klaar, omdat je deze nodig hebt, om overtollig water weg te vegen en om je handen voor het opleggen van nieuwe wol af te drogen en om later de
afgewerkte objecten erop te laten drogen.

stap 2:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:
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Met droge viltwol vorm je de basisvorm van je bal. Voor het
wikkelen heb je een langwerpig stuk vlieswol nodig. Bind een
knoop aan het eind en wikkel hem om de bal, daarbij mag de
streng wol in de lengterichting niet verdraaien.
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stap 3:
Nu leg je weer een langwerpige vliesstreng op, maar dit
keer in de tegenovergestelde richting. Hierbij moet je hem
in alle richtingen stevig om de kern wikkelen. Als de bal de
gewenste grootte bereikt heeft, dompel je hem zo lang in
de zeepoplossing, tot er geen luchtbellen meer opstijgen.
Houd daarbij je handen lichtjes beschermend om van de
bal.

stap 4:
Opdat je aan het einde een glad oppervlak krijgt, leg je nu
kleine, afgeplukte viltwol stukken op de bal. Leg de stukken met je droge handen op de bal en zet ze vast met een
beetje zeepoplossing, daarbij is het heel belangrijk dat je
handen droog zijn.

stap 5:
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Nu omsluit je de bal met je handen en dompelt deze in de
zeepoplossing, totdat deze helemaal doorweekt is. De bal
verliest daarbij een beetje zijn vorm, dit kan echter later
worden hersteld. Daarna knijp je de bal licht uit. Wanneer
je hem nog een beetje groter wilt hebben, leg je zoals in
stap 4, nog een keer met je droge handen een paar viltwolstukken op.
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stap 6:
Voor het aanvilten breng je de bal eerst van de ene hand
in de andere, zo verstevigt ze zich al enigszins. Daarna rol
je hem met draaiende bewegingen in je hand. Rol daarbij
maar met zeer weinig druk, anders ontstaan er bobbels en
deuken. Nu kun je al herkennen, dat zich uit de vilten homp
langzaam een bal vormt.

stap 7:
Is de bal stabiel, het oppervlak stevig en gesloten, kun je
met het walken beginnen. Begin met lichte druk en verhoog deze langzaam. Door het walken wordt je bal steviger en krimpt. Tot slot moet je hem nog onder stromend
water uitspoelen en vervolgens uitdrukken. Opdat de bal
nu kan drogen, leg je hem op een handdoek.

tips:

• Je moet er vooral op letten, dat je object ook krimpt, anders wordt hij niet stevig.

• Natuurlijk gekleurde wol is goedkoper dan gekleurde. Ze is echter net zo geschikt om te vilten. Ze
wordt als in stap 3 en 4 gewikkeld en dan met gekleurde wolvlekken omwikkeld. Het verschil is, dat
sommige witte vezels zich tot het oppervlak doorwerken en zo de werkelijke kleur afzwakken - zorgt
echter voor interessante effecten.
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• In plaats van zeepoplossing, kun je ook gebruik maken van Vilt-Fix.

