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Handleiding  
(dro o g)vi lten vo or 

de Kerst

Benodigd materiaal voor een Kerstsok en een Kerstboom

Knutselvilt, 3,5 mm dik, ca. 300 x 450 mm, felrood, per stuk  513583 1

Merino wol, 5 kleuren elk 10 g, roodtinten  565937 1

Merino wol, 5 kleuren elk 10 g, blauwtinten  565926 1

Merino wol, 5 kleuren elk 10 g, groentinten  565948 1 

Viltnaalden, set 9 stuks 544812 1

Tempex platen, ca. 500 x 330 mm, 3 stuks 800747 1

Tempex kegel, ca. Ø 90 x 200 mm, per stuk 547145 1

Borduurgaren, 52 strengen 576952 1 

Borduurnaalden, puntig, set 6 stuks 521935 1 

Zeepverf opaak, 10 ml, chocobruin 466141 1

   

Benodigd gereedschap:    

Een schaar en een stift/potlood voor het voortekenen.   
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1. Knip uit karton een sjabloon in de vorm van een sok.  

2. Leg het sjabloon op de vilten plaat en teken met een stift/potlood de contouren af. Doe deze handeling nog een 
keer want voor één viltensok zijn twee viltensok-delen nodig. Knip het uit. 

Om de Kerstboom te vilten volgt u dezelfde procedure, alleen wordt de Merino wol direct op de tempex kegel gevilt. 

3. Leg een viltensok deel op de tempex plaat en zoek uit de Merino wol de gewenste kleuren en plaats deze op de 
sok. Trek het uit tot de vorm van de sok geheel bedekt is. Let erop dat de Merino wol-laag niet te dik is. Begin nu 
(voorzichtig), met een viltnaald, de Merino wol door de plaat te steken/te vilten. De Merino viltwol wordt op deze 
manier op de viltensok bevestigd. Dit herhaalt u net zolang totdat de sok kleurrijk en mooi versiert is. Indien u dit 
nog nooit gedaan heeft, kunt u het eerst proberen op viltresten, om er handigheid in te krijgen.  

Handleiding: 

4. Wanneer een sokhelft klaar is, kunt u er een kleine lus (voor het omhangen) aan naaien. Pak de andere (ongeviltte) 
sokhelft erbij om deze aan elkaar te naaien. Denk eraan, boven blijft de sok open! Indien u wenst, kunt u vulwatten 
in de sok stoppen zodat een klein cadeautje niet meteen naar onder glijdt. 

BELANGRIJK  
Wanneer u op beide sokdelen strepen wilt vilten, houdt er dan rekening mee dat de sokken gespiegeld zijn.  

Wanneer u de viltensok met kinderen wilt maken, blijf er als volwassene altijd bij. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.  
Wanneer u gaat vilten met zeer jonge kinderen raden wij aan de viltnaaldhouder N° 549959 te gebruiken.

Veel plezier en succes gewenst! 
Het Opitec - Creatief Team


