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Weldadig vilten hart
Knutsel zelf een ideaal Moederdag geschenk. Het kost niet
veel tijd of geld, maar je moeder zal er veel plezier aan
beleven. Veel plezier!
Het werkt als volgt:

Stap 1

Maak als eerste een zeepoplossing: in een
liter water breng je een lepel vloeibare
zeep of huishoudzeep aan.

Voor de basisvorm heb je een lang stuk van de
rode sprookjeswol nodig. Vouw de streng in een
driehoekige vorm en leg daarbij steeds wederzijds over de
hoek. Net als in de BASISHANDLEIDING NATVILTEN, kun je nu
het hart stap voor stap vervolgen.
Vervolgens leg je het even in de
zeepoplossing, totdat het helemaal
doorweekt is.

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Vloeibare- of huishoudzeep
Sprookjeswol in rood
Eventueel tempex- of schuimplastichart

Waterkoker
Kom

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Stap 2
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Nu ﬁxeer je de viltstukken weer met
de zeepoplossing. Steeds stap voor
stop de instructies volgen. Bij het
bewerken van het hart moet
je het in licht cirkelvormige
bewegingen heen en weer
bewegen. Zorg ervoor dat je
de gewenste vorm behoudt,
daarom vorm je het kuiltje
tussen de rondingen van het
hart al. Net voordat je klaar
bent met je hart, moet je de
hartvorm met je vingers sterk
bewerken. Vervolgens laat je
het goed drogen.

Stap 3

Tips en trucs:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Vloeibare- of huishoudzeep
Sprookjeswol in rood
Eventueel tempex- of schuimrubberhart

Waterkoker
Kom

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Als je geld wilt besparen, kun je voor de kern van het hart ofwel witte
wol of een tempex c.q. een schuimplastic hart gebruiken. De tempexharten geven de vorm van het hart goed weer, maar zijn vrij hard.
Aangenaam zijn ook de harten van schuimplastic, die je
in vorm snijdt, en vervolgens
strak met sprookjes wol omwikkeld en de basisinstructies volgt.

