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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
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Benodigd materiaal:
sprookjeswol rood + groen
olijvenzeep voor vilt
zwart garen

Benodigd gereedschap:
naald
kom met warm water
schaar
droge handdoek

Kikker van vilt
Een kleurrijke kikker om het huis te ver-

sieren of voor in de tuin.
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Als eerste breng je een scheut van de olijfzeep 
in een kom met warm water. Neem een stuk van 
de rode sprookjeswol en vorm hiervan een streng. 
Deze bindt je vervolgens, zoals je goed op de af-
beelding rechts kunt zien, tot een knoop. De twee 
uiteinden wind je strak over de knoop.

Nu maak je de bal met een beetje water voch-
tig en draait hem onder lichte druk tussen je 
handen (zie foto).
Vervolgens leg je de natte bal opzij en droog je 
je handen.

Nu neem je nog een stuk van de sprookjeswol en vormt hier nog een dun web van. Deze 
leg je zo dicht mogelijk om de natte bol wol. Dan maak je de bol wol weer vochtig met 
het warme zeepwater en draait hem weer tussen je handen. 
Deze twee stappen herhaal je zolang, tot de wolbal een diameter van 3 tot 4 cm heeft 
bereikt. 

Daarna neem je een stuk van de groene sprookjes-
wol en vormt hieruit een dun web. Deze leg je zo 
dicht mogelijk om de nog natte wol bol. Maak de 
bol wol weer met warm zeepwater vochtig en draai 
hem tussen je beide handen.
Deze twee stappen herhaal je zolang, tot de wolbal 
een diameter van 5 tot 6 cm heeft bereikt.
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Vervolgens moet je de bol wol met duidelijk meer druk tussen de handen draaien, zodat 
de individuele wol vezels verstrikt raken en de wol uiteindelijk „vervilt“. Na zeven tot 
tien minuten is het vilten voltooid. De vilten bal kan tussen de vingers nog maar moeilijk 
samen worden gedrukt.

Nu moet je de vilten bal nog met koud water 
schoon wassen en deze vervolgens met een hand-
doek droog wrijven. Daarna moet je de vilten bal 
nog zoals aangegeven tot het midden insnijden. 
Verwijder een stuk de onderkant, zodat de kik-
ker beter kan staan, en vorm de gevilte bal tot de 
gewenste kikker van vilt.

Nu hoef je de kikker alleen nog af te maken. Versier 
het gezicht van de kikker met het zwarte garen. Je 
kunt ook met het lijmpistool twee zwarte kralen als 
ogen opplakken.

Klaar is je zelfgemaakte kikker van vilt.

Tips:

Als je je vilten bal in verschillende kleuren maakt, en 

deze in het midden een keer doorsnijdt, krijg je een 

schelp van vilt!

Je kunt je kikker van vilt ook op een houten stok 

bevestigen en in een bloempot zetten.

Snijd je vilten bal in schijven c.q. helften en beve-
stig ze aan een lederen of wollen koord, dan heb je 

een individuele vilten hanger.

Met de vriendelijke ondersteuning 
van Hugo Jordan GmbH




