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Materialen:
 wol om te vilten
 zijde sjaal
 Olijvenzeep voor vilt

benodigde tijd:

 naald om te vilten
 water

gemiddeld


ca. 1 uur



Werkwijze:

deze sjaal moet je eerst een 40
1. Voor
cm roze voorvilt maken. Wanneer je

de wol op de waterdichte onderlegger
legt, moet je ervoor zorgen dat het een
gelijkmatige laag is en dat de roze tinten
variëren (foto 1). Verdeel het zeepwater
op de wol en leg de te decoreren stof
erover. Vilt nu de wol met ge-lijkmatige,
cirkelvormige bewegingen.

Knutselidee

halfronde rozenblaadjes uit het
2. Knip
roze voorvilt. Deze zijn aan de lange zij-

de ongeveer 5 tot 7 cm lang en ongeveer
4 cm breed.
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de stengels en de bladeren van de groene
3. Leg
wol op de zijde: haal de dunne strengen uit elkaar
en leg ze op de zijde. Rol enkele dunne slierten
van de donkergroene wol in uw handen en plaats
ze als bladnerven op de bladeren.

het patroon met folie en vilt met lichte
4. Bedek
druk in cirkelvormige bewegingen.
de voorbereide rozenblaadjes nogmaals
5. Maak
vochtig, neem dan een halve cirkel van vilt en rol

Klaar!

hem van buiten naar binnen in elkaar. Plaats de
bloem op de stof en vilt het met een ﬁjne viltnaald (foto 2). Voor een volumineuzere bloem
voeg je gewoon nog een opgerold stukje voorvilt
toe!

huishoudfolie om de individuele
6. Plaats
bloemblaadjes, zodat ze niet ineen vilten. Wrijf

in het midden en over de bloemblaadjes met
aanvankelijk weinig druk, daarna met geleidelijk
toenemende druk (foto 3). Om de rozen mooi en
luchtig te houden, mag je de doek niet oprollen,
maar blijf zo lang wrijven, tot de bloemen aan het
doek vastzitten en de vilten bloemen mooi gevilt
zijn. Draai de sjaal om en werk hem eventueel na.

de doek goed uit. Na het strijken, kun je de
7. Spoel
rozen zo nodig met een schaar in vorm knippen.
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