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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.

Benodigde materialen:
ca. 100 g sprookjeswol in verschillende kleuren; 
olijfzeep;
zwarte wol (rest)

Benodigd gereedschap:
kom met warm water,
schaar,
spitse naald,
handdoek

Hanger van vilt



N° 101.813

©
 A

du
is

com

1.

2.

3.
4.

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
ca. 100 g sprookjeswol in verschillende kleuren; 
olijfzeep;
zwarte wol (rest)

Benodigd gereedschap:
kom met warm water,
schaar,
spitse naald,
handdoek

Hanger van vilt
Deze geweldige hanger van vilt kun je heel eenvoudig zelf ver-
vaardigen en met individuele kleurcomposities en accessoires 

passend bij je outfi t vor�geven.

Eerst moet je het zeepwater voorbereiden: breng 1-2 liter warm 
water in de kom en los de zeep erin op. Kies een stukje sprookjes-
wol in de kleur die later het centrum van de hanger moet worden. 
Vorm een streng en bind hem tot een knoop (zie afbeelding 1). De 

twee uiteinden wikkel je strak om de knoop.

Bevochtig de kluwen wol met een beetje water en 
draai hem onder lichte druk tussen de handen tot een 
bal (zie afbeelding 2). Voor de volgende stappen heb 
droge handen nodig - leg de natte bal aan de kant en 

droog de handen grondig.

Nu worden stapje voor stapje de andere lagen vervaardigd. Neem een stuk van een andere 
kleur en vorm een dun net. Leg het zo dicht mogelijk om de natte kluwen wol en bevochtig 
de bal opnieuw met het warme zeepwater. Na elke nieuwe kleur moet je de bal tussen de 

handen draaien en vormen.

Herhaal dit proces tot de kluwen wol een diameter van ongeveer 6 tot 8 cm heeft. Daarna 
draai je de bal met beduidend meer druk tussen de handen, zodat de vezels vervilten. Na 
zeven tot tien minuten is het vilten voltooid. De bal mag nu met de vingers nog slechts met 

moeite worden samengedrukt.

Abb. 1

Abb. 2
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De bal moet met koud water uitgewassen worden. Daarna kun je de bal het beste met 
een handdoek drogen. Met een grote schaar knip je voor en achter ca. 2 cm weg. Je 

kunt de afgeknipte delen natuurlijk ook voor je hanger gebruiken.

Rijg de zwarte wol op de naald en steek zoals aangegeven aan een zijde van de hanger 
in, door de complete hanger door, en na ca. 1 cm weer terug.

TIP:
Met rocailles, (resten) kralen of pail-

letten kun je de hanger nog verfraaien. 
Gewoon erop naaien!




