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Materiaal:
jute zakjes
sprookjeswol
viltnaalden

tempex bal
Schuimstofonderlegger
schaar, cutter, viltstift

Kerstman en RudolfJute zakjes vilten

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 1 uur

Knip het sjabloon uit en breng deze met een 
viltstift over op de jutezak. Breng het sjabloon 
niet te hoog op de zak aan, omdat deze nog 
gevuld en dichtgemaakt dient te worden. Stop 
vervolgens het schuimkussen in de jutezak.
TIP: Indien grote jute zakken worden gebruikt, 
is het handiger om twee onderleggers te 
gebruiken. Zo kan het motief volledig worden 
gevild en vervolgens van de onderlegger wor-
den verwijderd.

Bij het vilten wordt steeds met de contouren 
van de desbetreff ende kleur/kleuren gestart. 
Deze kunnen het beste met 1-naald worden 
gevilt. Voor grote oppervlakken die moeten 
worden vervilt, kan een viltnaald met 4 of 6 
naalden worden gebruikt. Eerst wordt het 
gezicht gevilt met de kleuren naturel en een 
beetje roze.

INSTRUCTIE KERSTMAN:
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Daarna wordt de baard van de kerstman ge-
maakt. Deze dient los en luchtig te worden.

De muts moet weer glad en stevig gevilt wor-
den.

Nu wordt de pompon voor de muts aange-
bracht, hiervoor een pluk sprookjeswol nemen, 
rol het tot een bal en steek hem alleen aan de 
randen vast.

Nu met een klein plukje rode wol op de wan-
gen vilten.

Voor de neus snij je de tempex bal, met behulp 
van een cutter, in het midden door en bedekt 
deze met rode sprookjeswol. Vilt ook deze 
weer aan de randen op het zakje.

Tot slot breng je de wiebelogen met behulp 
van het lijmpistool op de kerstman aan en klaar 
is de schattige kerstman.

INSTRUCTIE RUDOLF:

In principe worden beide motieven op dezelfde 
manier vervaardigd, daarom dus een verkorte 
instructie. Knip nogmaals het sjabloon uit en 
breng deze over op het jute zakje.

Vilt eerst de contouren en vilt vervolgens de 
grotere vlakken.

Nu voor de neus de halve tempex bal bevesti-
gen alsook de wiebelogen met het lijmpistool.

Veel plezier bij het na knutselen!
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