
N° 100.731

©
 A

du
is

comKnutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

Sprookjeswol in wit, zwart en bruin
Tempex - of schuimstofonderlegger

Benodigd gereedschap:

Naald om te vilten

Knuffelige Sint Bernhard

Vilt je eigen hond: hij ziet er professio-
neel uit, maar is niet erg moeilijk om te 
maken. Het vilten met de naald leer je 
snel en is geschikt voor kinderen ouder 

dan 10 jaar.  
Deze hond is perfect als een cadeautje 
of decoratie. Bij het zien ervan zal ie-
dereen van mening zijn, dat je een pro-

fessionele „vilter“ bent.
Veel plezier met knutselen!

Enkele tips en trucs: 

• Als je de hond als speelgoed wilt gebruiken, moet hij dichter worden gevilt, zodat hij bij 30 ° 
in een waszak in de wasmachine kan worden gewassen.

• Je werk zal worden vergemakkelijkt, als je het object steeds weer met de afbeeldingen ver-
gelijkt. 

• Mocht zich ergens een gat vormen, kun je op deze plaats nogmaals een stukje wol opleggen en 
vastprikken.

 • De ledematen moet je niet te groot opbouwen, het vergroten door bijvilten is altijd mogelijk. 
Het verkleinen van je object is erg moeilijk en door het gerichte, veelvuldige insteken is het 
maar beperkt mogelijk.
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De volgende wolstreng (10 cm bij 3 cm), weer in wit, 
leg je over het hoofd en vilt hem vast. Voor het 
lichaam klap je de langere wolstreng naar de snuit 
om en bewerkt hem met de naald. Daarnaast moet 
je ook nog de rechte houding en het zitvlak van de 
hond voorbewerken, zoals je op de titelplaat kunt 
herkennen. De lichaamslengte moet tot slot ca. 10 
cm bedragen.

Als eerste heb je een witte streng wol nodig met 
de afmetingen: 43 cm x 9 cm. Maak boven een 
knoop en sla het kortere eind tot het knooppunt 
losjes om en steek het vast. Zorg ervoor dat de 
gladde kant van de knoop voor de bovenzijde van 
het hoofd zichtbaar blijft. De snuit moet je nu 
naar voren bewerken. Opdat de vorm van het 
hoofd tussen de snuit en het hoofd mooi wordt, 
leg je nog vier vliesstukken op.

Nu wikkel je weer een witte streng wol (9 cm x 2,5 
cm) over je wijsvinger en trekt hem eraf. Dit pak-
ketje vilt je onder de snuit als onderkaak. Begin 
hierbij aan de rand en werk je weg omhoog naar 
het midden. Werk de verdeling van de snuit en de 
onderkaak met precieze naaldsteken uit.

Voor de ledematen en de staart heb je 5 wolstren-
gen van elk 12 cm x 4 cm nodig. Laat bij elk deel ca. 
2 cm onbewerkt, zodat je ze later gemakkelijk aan 
het lichaam aan kunt brengen. De staart bewerk je 
rondom en laat hem spits afl open. Voor de voorpoten 
buig je de streng na 2 cm om en speld hem in deze 
positie verder. Bij de achterpoten doe je dit pas na 
4 cm. Zo ontstaat een mooie poot.

Stap 1: Hoofd met de naald bewerken

Stap 2: De snuit bewerken

Stap 3: Het lichaam uitwerken.

Stap 4: De ledematen maken
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Naald om te vilten



N° 100.731

©
 A

du
is

com

5.

6.

7.

Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Nu is het gezicht van de St. Bernard aan de 
beurt. Voor de oogkassen vilt je een dunne 
zwarte wolstreng boven de snuit halfrond op. 
Als neus prik je een bal op het midden van de 
snuit driehoekig op. Voor de mond vilt je nog 
een dunne wolstreng van de neuspunt tot de 
onderkaak op. De ogen vilt je als zwarte ballen 
in de oogkassen in. 

Ten slotte moet je nog de oren vilten. Daarvoor 
heb je een bruine streng nodig (9 cm x 3 cm). Klap 
hem op de helft samen en werk het oor in een lus 
voor. Daarbij moet je ca. 1 cm bij het aanbrengen 
op het hoofd onbewerkt laten. Afhankelijk van de 
stemming kun je de oren met een beetje zwarte 
wol inkleuren. Daarna vilt je de oren aan de zijkant 
van het hoofd op. Zodat je St. Bernard nog zijn 
typische patroon in de vacht krijgt, leg je dunne 
wolstrengen (zodat de witte wol nog doorschijnt) 
in je gewenste kleur op. Hier kunt je je fantasie 
de vrije loop laten.

Nu omwikkel je de ledematen met een dunne 
wolstreng en vormt hen. De poten moeten aan 
de onderzijde vlak en aan de bovenzijde rond 
worden. Bouw de benen naar het lichaam toe 
dikker op. Vervolgens speld je de ledematen 
en de staart met de onbewerkte wol aan het 
lichaam. Met dunne, zwarte wolstrengen vilt 
je nog de klauwen op.

Stap 5: De ledematen bevestigen

Stap 6: Gezicht vorm geven

Stap 7: de oren aanzetten
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