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Dit is een leuke activiteit voor de oudere kinderen uit de 

opvang. Doe de handelingen zelf voor, terwijl de kinderen je 

goed kunnen zien en het gelijk nadoen. 

1. Leg het plastic met de noppen naar boven. Leg daar ver-

volgens heel fijne strengetjes wol dakpansgewijs op; de 

strengen moeten elkaar overlappen. Trek de wol zacht-

jes van de streng. Je moet er nog door kunnen kijken, 

gebruik dus niet te veel. Pak de wol ook steeds met droge 

handen zodat de strengetjes niet meteen gaan klitten.

 Als de eerste laag er ligt, leg je een laag wol in de andere 

richting. De eerste laag horizontaal, de tweede verticaal. 

Leren vilten
EEEen fleurig poppendekentje of een stoere sjaal maken? 

Het kan in de opvang. Met wol, zeep en water kunnen 

de kinderen een stevige kleurrijke lap stof maken. Ga 

dus eens samen vilten; een eeuwenoude techniek uit 

Mongolië. Kinderen kunnen er hun fantasie en creati-

viteit op loslaten.
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2. Nu leg je het vliegengaas bovenop de twee laagjes 

wol. Je dept het nat met zeepsop en een sponsje. 

Niet wrijven, dan kan de wol door het gaas naar 

boven komen en aan elkaar klitten. Maak daarom 

het gaas af en toe voorzichtig los en verleg het. 

Waar de wol nog niet voldoende nat is, komt een 

luchtbel naar boven. Je haalt het gaas nu weg en 

legt een derde en vierde laag wol op de eerdere 

lagen. Ook nu weer eerst een horizontale laag en 

dan een verticale laag. Nadat je deze lagen hebt 

gelegd, dep je opnieuw met zeepsop, ook weer met 

het vliegengaas ertussen. 

3. Nu je een egale basislaag hebt, kun je gaan expe-

rimenteren met allerlei kleuren. Zo kun je motief-

jes aanbrengen met fijne strengetjes wol van een 

andere kleur. Je moet daarbij de wol heel voorzich-

tig neerleggen, vooral als je een figuur wilt maken. 

Als je de wol hebt gelegd, kun je opnieuw vilten 

door te deppen met zeepsop. 

4. Daarna pak je het stuk zeep en wrijf je met dit blok 

over het gaas tot het een beetje schuimt. Maakt 

kleine kringetjes met je vingertoppen, zonder veel 

kracht te zetten. Daarna doe je hetzelfde met je 

handpalm. Eerst zachtjes, dan wat harder. Af en toe 

verleg je het gaas.

5. Daarna begint het ‘vollen’. Je rolt het gevilte stuk 

stof op in de noppenfolie. Vervolgens rol je dit in de 

dweil en dan beweeg je voorzichtig tien keer heen 

en weer, met je vingertoppen in het midden van de 

rol. Ontrol het pakje en draai de stof een kwartslag 

naar rechts. Opnieuw inrollen en tien keer heen en 

weer rollen. Dit doe je zo vier keer, een paar rondjes 

met de klok mee. Na verloop van tijd mag je wat 

meer kracht zetten. 

 Komen er geen draadjes meer los, dan kun je nog 

harder rollen. Pak de stof vervolgens tussen je han-

den en kneed en wrijf het over het plastic. Zorg 

ervoor dat de stof nog steeds wit ziet van de zeep 

en voeg af en toe water toe.

6. Ten slotte wrijf je de stof nog eens goed over de 

noppenfolie. Spoel de stof uit en je bent klaar! •

Benodigdheden
een pakje merinoswol 

(ideaal om te vilten, 

verschillende kleuren te 

koop in de hobbywin-

kel) of restjes wol

een blok zeep 

(min.70% vette zeep)

een teiltje zeepsop 

(warm water met 

Marseillezeepvlokken)

een spons

noppenfolie/bubbel-

plastic 

vliegengaas, ongeveer 

30 x 40 cm (te koop op 

rollen in de doe-het-

zelfzaak)

een dweil
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Let op krimpen!

Wil je een stuk stof maken van een bepaalde afme-

ting, hou er dan rekening mee dat de wol krimpt. 

Daarom dit rekensommetje: vermenigvuldig de 

gewenste maat met 4 en deel door 3.

Bijvoorbeeld: voor een sjaal van 60 cm lang en 20 

cm breed begin je met wol van 80 cm (60x4/3) op 

26,6 cm (20x4/3). Deze afmetingen teken je uit op 

een stuk karton, je knipt de vorm uit en legt hem 

onder de noppenfolie. Zo zie je waar je de stukjes 

wol moet leggen.


