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Een kussen met gevilte bloemen in frisse kleuren de nieuwe
blikvanger in je woonkamer!
Gebruik een kant-en-klaar kussen gemaakt van vilt of maak er zelf een. Hiervoor heb je viltstof in

de gewenste kleur nodig. Knip een strook van 115 x 40 cm met 1 cm breed naadtoeslag uit. Sla een
smalle rand van het kussendeel 40 cm breed naar boven en sluit de zijkanten. Gebruik hiervoor naald
en draad of een naaimachine. Dan gebruik je het kussen, strijkt het en knipt de naadtoeslag van de
ﬂap weg.

Pluk van strengen wol zachte vezels en leg deze kruisgewijs op

het noppenfolie. Om de vezels sneller te laten vervilten kun gebruik
maken van een turbo vilter. Meng deze volgens de instructies op het
etiket en besprenkel het oppervlak met de vloeistof. Vilt de wol met
draaiende bewegingen.

De randen naar binnen slaan en

verder vilten, totdat het blaadje
klaar is.

Leg het blad op een handdoek

en dep het goed droog.

Om een bloemvorm te verkrijgen, druk je het blad in het midden

stevig samen. Zo lang samen drukken, tot het de vorm behoudt en
laat het daarna drogen. Maak in totaal 10 van deze bloemen, (Ø ca. 4
cm).
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Pluk groene wol vezels van de sprookjeswol en leg ze
overlappend in een ongeveer 44 cm lange streng op
het noppenfolie. Besprenkel opnieuw en in het noppenfolie wikkelen. Door heen en weer te rollen vervilt
de streng. Tussendoor weer openslaan, besprenkelen
en weer vilten. De meestal iets dunnere strenguiteinden iets omslaan en vilten, zodat er uniform dik koord
ontstaat. In totaal 10 strengen maken.

De intussen droge bloemblaadjes in het midden inknippen en de

stelen door de bloem trekken. Met kleine steken bevestigen.

De kussenhoes kan men nog met een stuk vilt

in bijpassende kleur bekleden. De stelen bevestigen en met de hand met grove zigzag steken
opnaaien. Kleine decoratieve elementen zoals
stukjes spiegel met bies opplakken.
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