Wol – van garen tot bloemenbroche
Met deze techniek kunt u driedimensionale versieringen maken
met breiwol en wateroplosbare
versteviging.
U H E BT N O D I G :
• Breiwol in kleuren naar keuze
• Wateroplosbare versteviging
• Pictogrampen
• Stofschaar (korte bladen en
scherpe punten zijn goed)
• Borduurring
• Husqvarna Viking ER10
punchmachine
• Hobby 350p punchmachine
B LO E M E N B RO C H E
Deze manier van machinaal
vilten kan worden gebruikt voor
het maken van driedimensionale
versieringen. Kijk in boeken met
bloemen voor inspiratie. Met de
wateroplosbare versteviging kunt
u alles maken, van zeer fijne tot
dikkere versieringen.
VO O R B E R E I D I N G E N
Trek de contouren van een
bloem met de pictogrampen
over op de wateroplosbare
versteviging. Span de verste

viging in de borduurring. Leg de
ring met de versteviging onder
de naaldgeleider/stofgeleider.
Maak de schroef van de
naaldgeleider los en beweeg
de naaldgeleider/stofgeleider
omhoog of omlaag totdat de
indicator op de naaldstang gelijk
is met de juiste werkhoogte
voor uw werkstuk.
De juiste hoogte voor de
naaldgeleider/stofgeleider
zorgt dat uw werkstuk tijdens
het vilten niet omhoog komt en
voorkomt dat de naald breekt.
Draai de schroef aan.
H E T breiwol V I LT E N I N
DE RING
Leg het breiwol op de
versteviging. Trek ongeveer 5
cm van de gewenste kleur uit
en leg dit op de getekende
bloem. Gebruik de getekende
bloem als mal. Begin bij de
buitenste randen en vilt het
breiwol op de versteviging.
Begin langzaam, zet het lichtjes
vast en ga daarna over het hele
stuk met wol heen.
U kunt met de kleuren spelen
en ze schikken naarmate u

verder komt met het werkstuk.
Gebruik voldoende wol om de
versteviging te bedekken, maar
maak geen te dikke laag.
Breng nerven aan op de bloem
door het breiwol te draaien.
Houd beide uiteinden van de
gedraaide draad met uw handen
stevig vast en breng de nerven
aan in de gewenste vorm.
Knip de uitstekende stukjes
“draad” van de nerven af met
een schaar.
Wanneer u tevreden bent met
uw bloem, gebruik een nieuw
stukje versteviging en teken
daarop de contouren van een
tweede, wat kleinere bloem en
gebruik dezelfde techniek.
Maak daarna met behulp van
dezelfde techniek een derde
laag, deze laag kan groen zijn,
voor blaadjes, of de kleur van
de bloem hebben.
AFWERKING
Knip de kroonbladen uit de
versteviging.
Leg de lagen op elkaar en
gebruik de machine om ze aan
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elkaar te vilten.
Breng wat garen aan in het
midden als extra effect.
Tips
• Houd het breiwol tegen het
licht om de kleurencombinaties
te zien wanneer u verschillende
kleuren mengt.
• Het is niet erg als u buiten de
getekende randen komt, maar
probeer wel zoveel mogelijk de
vorm van het origineel aan te
houden.
• Het is goed om de ring af en toe
van de machine te verwijderen
om met uw vingers te voelen
hoe dik de wol is. U kunt de
ring ook tegen het licht houden
om duidelijk te zien op welke
plaatsen meer breiwol nodig
is.
• Als één van de nerven te
duidelijk zichtbaar is, vilt u
er nog wat wol overheen om
de kleur van de nerf wat te
verzachten.



