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HINWEIS:
Wer viel filzt, kann statt 
Schmierseife auch Olivenölseife 
oder Megafilzer verwenden, 
die hautfreundlicher sind. Nach 
dem Filzen unbedingt Hände 
gut eincremen.

Handleiding natvilten

Gemakkelijke vormen

Het basismateriaal voor natvilten is schapenwol. Gekaard fleece- of strengenwol is het bes-
te geschikt. Voor deze techniek heeft u uw handen nodig, zeepsop, een kom, een onder-
grond en een paar handdoekjes.

1. Voor een viltenbal onge-
veer een derde van de wol 
plukken. De rest van de wol 
tot een bal wikkelen. Als al-
ternatief voor het binnenste 
van de bal kan ook natuurli-
jke wol gebruikt worden.De 
bal in het zeepsop dopen.

2. De ingedoopte wol laag 
voor laag om de bal wikke-
len. Tussendoor blijven be-
vochtigen met het zeepsop.

3. Nu moet de wol nog wor-
den aangevilt. Daarvoor de 
bal tussen de natte handen, 
met lichte druk, in cirkels 
rollen. Zorg ervoor dat de 
bal ook rond blijft. Net zo 
lang doorgaan totdat er 
geen vezels meer uit het 
oppervlak kunnen worden 
getrokken. Dan is de bal 
gevilt en kan het doorvilten 
beginnen.

4. Voor het doorvilten, 
deze stap wordt ook 
wel “walken” genoemd, 
de bal op een stroeve 
ondergrond (antislipmat), 
met grote druk zo lang 
drukken en rollen tot de 
bal ‘vast’ is. Zorg er wel 
weer voor dat de bal rond 
blijft. Als de bal klaar is, 
uitwassen en laten dro-
gen op een handdoek.5. Voor het vilten van strengen/koorden kan 

het beste gekamde wol gebruikt worden. 
Afhankelijk van de sterkte van het gewenste 
koord, wordt meestal een complete wol-
streng gebruikt. Voor het voorvormen eerst 
de streng op een droge ondergrond heen en 
weer rollen. Zo wordt de lucht er uit gedrukt. 
Daarna warm zeepwater op de antislipmat 
aanbrengen . Het voorgevormde koord met 
ietwat druk, met beide handen op de on-
dergrond heen een weer rollen. Elke keer de 
druk iets verhogen. 

Tip!
Wie veel vilt kan ook i.p.v. groene 
zeep, olijfoliezeep of een flesje 
mega vilten gebruiken, die vriende-
lijker voor de huid zijn. Na het vil-
ten de handen altijd goed insmeren 
met handcrème.
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