Maak een ketting van zelfgemaakte vilten
kralen
Korte omschrijving activiteit
Wol is een prachtig en fijn materiaal om mee te werken. Vandaag komen we
erachter hoe je van wol mooie kralen kunt maken om vervolgens je eigen ketting te
maken. Het is een intensief werkje maar dan krijg je wel wat bijzonders! Deze
activiteit kost wel twee dagen tot de ketting helemaal klaar is!
Voorbereiding
De optionele dingen kun je aanschaffen (sushi matje, plastic en gaas) om het maken
van de vilten ketting net iets gemakkelijker te maken.
Wat heb je nodig?
- meerdere kleuren gekaarde wol
- een oude handdoek
- een kom met water
- handzeep
- een mesje
- een naald
- garen
- eventueel;
* een sushi matje
* wat plastic
* en gaas
Uitvoering
Stap 1: Het verdelen van de wol
Als eerste kies je de kleuren uit die je wilt gebruiken, je hebt minimaal 2 kleuren
nodig, maar dit mogen er ook meer zijn. Om je tafel te beschermen, leg je eerst de
oude handdoek op de tafel en vervolgens een stuk plastic, zodat de wol niet aan je
handdoek gaat plakken. Hierop leg je het bamboe-matje (sushi). Opzich kan het ook
zonder, maar het werkt wel een stuk makkelijker met een matje.
Nu ga je de wol neerleggen op een matje, bedenk dat de eerste kleur die je neerlegt
aan de buitenkant komt. Scheur steeds een stukje wol af en verdeel deze zodat
deze een beetje overlappen. Vervolgens pak je de volgende kleur, belangrijk is dat je
deze 90 graden gedraaid op de vorige kleur legt. Deze stap herhaal je tot je alle
kleuren die je wilt gebruiken op elkaar hebt gelegd. Let op: hoe meer wol je gebruikt,
hoe dikker de kralen worden. De wol zal ongeveer ⅔ slinken.

Stap 2: Maak de wol nat
Om de wol te vilten gebruik je water en zeep. Leg een gaasdoek over de wol, zodat
de wol goed blijft liggen en niet gaat verschuiven. (Ook hier geldt weer dat het ook
zonder kan, maar dat het makkelijker werkt als je het wel doet).
Pak de zeep en dompel deze in het water en sprenkel de druppels over de wol, dit
doe je net zolang tot de wol goed nat is geworden van de zeepsop.

Stap 3: Druk de lucht uit het wol
Als de wol goed nat is geworden van het zeepsop, duw je de lucht uit het wol. Dit
doe je door voorzichtig vanuit het midden naar buiten met je handen op de wol te
duwen. Hierna verwijder je voorzichtig het gaasdoek zodat de wol netjes op het
matje blijft liggen.

Stap 4: Rol de wol tot een rolletje
Nu is de wol klaar om tot een rolletje gerold te worden. Dit doe je door heel
voorzichtig en zonder kracht het bamboe-matje naar je toe te rollen, net als bij sushi.
Wanneer je een spiraal effect wilt bereiken moet je goed opletten dat de wol echt
opgerold wordt en niet gevouwen. (al geeft dit ook weer een mooi effect).

Na een paar minuten begint het al een rolletje te worden. Het rolletje is nu nog heel
zacht en luchtig. Druk boven de waterbak het overtollige zeep uit het rolletje en ga
dan weer verder met rollen in het matje.

Alleen nu gebruik je ook de handdoek tijdens het rollen en mag je wat harder duwen.
Deze stappen herhaal je een paar keer tot het rolletje een stevigere basis krijgt. Hij is
dan nog niet hard, maar valt ook niet meer uit elkaar.

Stap 5: Rol de wol met je handen
Als het rolletje stevig genoeg is geworden, kun je het tussen je handen gaan rollen
en heb je het plastic en het bamboematje niet meer nodig. Tijdens het rollen kun je
ook over het rolletje wrijven en aaien zodat er een gelijkmatiger geheel ontstaat.

Het rollen tussen je handen wissel je af met het rollen op de handdoek. Het rolletje is
nu al zo vervilt dat je niet bang hoeft te zijn dat hij aan je handdoek zal vastplakken.
Dit doe je net zolang tot het rolletje stevig aanvoelt. Je moet het rolletje aan één kant
vast kunnen houden, zonder dat deze doorbuigt.

Stap 6: Spoel de wol en laat het drogen
De laatste stap in het viltproces is het spoelen van de wol, dit kun je het makkelijkst
doen door het rolletje bijvoorbeeld in de keuken onder een lopende kraan te houden
afwisselend warm en koud water. Door het spoelen verwijder je de laatste
zeepresten en vilt het wel nog meer.
Je kunt de wol eventueel ook in een bakje met water uitspoelen. Hierna droog je de
wol door het rolletje nog eens goed in de handdoek te rollen. Nu moet het rolletje
verder drogen (ook van binnen) door het rolletje een dag weg te leggen.
Stap 7: Snijd de kralen
De volgende dag pak je het rolletje en legt deze op een snijplank. Nu kun je de
kralen snijden, denk erom dat je een scherp mesje gebruikt, zonder ribbels, zodat de
kralen niet gaan rafelen. Je kunt de kralen recht afsnijden zodat je gelijkmatige
plakjes krijgt, maar je kunt ze ook diagonaal snijden waardoor je een wat speels
effect krijgt.

Stap 8: Rijg de ketting
Nu kun je de ketting rijgen. Verdeel de kralen zo, dat jij ze er mooi uit vind zien,
eventueel kun je meerdere kleurcombinaties maken en deze met elkaar mixen, of de
vilt-kralen combineren met andere soorten kralen.
Kies een garen en rijg de kralen eraan.
Stap 9: Je ketting van vilten-kralen is af

Je ketting is af!
Naast het maken van een ketting kun je er natuurlijk ook voor kiezen om een
(bijpassende) armband te maken. Of verschillende soorten kralen te combineren.
Bijgevoegd nog een filmpje van het maken van een vilten-ketting, misschien soms
toch iets handiger om het zo te zien:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hWZJuEkWlmA&feature=emb_
logo

