Wat is naaldvilten
Hoe is het zo gekomen?
Ik ben Ilonka Kraaijeveld, een bezige bij op het gebied van creatieve hobby’s. Ik heb in het verleden
veel hobby’s beet gepakt. Fimo klei, Schilderen, Pastelkrijt portretten, Bloemen van zijde,
Beeldhouwen, Glas graveren en noem er nog maar een paar op.
Als ik iets ga doen verdiep ik mij eerst in de theorie om zo de technieken te kunnen beheersen.
Ik was een tijd terug weer toe aan een nieuwe hobby en ben gaan zoeken naar nieuwe dingen. Zo
kwam ik Naaldvilten tegen. Na op pinterest en Etsy gekeken te hebben ben ik wat demo’s gaan kijken
op internet. Toen is het begonnen, een hobby die best verslavend is af en toe. Je pakt het iedere keer
weer op en je kunt het overal doen. Terwijl ik dit schrijf zit ik leuke voorbeelden te maken in ons
huisje in Spanje, lekker ontspannend in de schaduw. Deze doe het zelfpakketten kun je terug zien op
mijn website www.naaldvilten.nl hier kun je tevens alle benodigdheden aanschaffen als je wilt kijken
of dit iets voor jou is! Ik leg hieronder uit wat het eigenlijk is “Naaldvilten”. Veel plezier bij de
voorbereiding voor een leuke hobby, zodat je de TV niet altijd als bezigheidstherapie hoeft te
gebruiken!

De techniek
Naaldvilten: Bij deze techniek wordt een droog stukje wol doorprikt met een naald met weerhaakjes.
De weerhaken van de naald duwen de schubben van de wol in elkaar en trekt ze niet terug los bij het
uittrekken van de naald. Zo wordt het vilt steeds dichter en kunnen vormen gemaakt worden.
Naaldvilt kan machinaal gemaakt worden en wordt op rollen geleverd. Voorbeeld van naaldvilt
producten zijn een vilten hoed en vilten dekens als isolatie in deuren en motorkap van auto’s. In
grote viltmachines worden viltmatten gemaakt met honderden naalden tegelijk.

Hobby
Er is uit deze techniek een leuke hobby ontstaan, nl. droogvilten (naaldvilten) van figuren, zowel in
2D als in 3D vormen. Dit heeft zich ontwikkeld tot een ware kunst. Met verschillende soorten
naalden krijg je geweldige resultaten. Een paar voorbeelden hiervan laat ik even zien hieronder.
2D:
Door kleine stukjes wol op een
ondergrond te prikken kun je
schilderijen creëren. Hiernaast zie je
prachtig kunstwerk van Sara
Renzulli.

Ook deze pauw is van wol gemaakt,
met geduld en de juiste materialen kun
je al snel hele mooie dingen maken!

Ik heb zelf een
schilderij van Bob
Ross in wol
gemaakt, meer
voorbeelden vind je
op mijn website.

3 D:
Met 3 D vilten kun je nog veel mooiere en levens echte
voorwerpen maken. Huisdieren zijn veel gemaakte
projecten. Na heel veel oefenen kun je echt geweldige
dieren namaken. Je zult wel simpel moeten beginnen, je
leert spelenderwijs steeds beter hoe de wol zich met
welke naald gaat gedragen. Oefening baart kunst.

Het best kun je eenvoudig beginnen met wat leuke
voorwerpen zoals een paar paddenstoelen of leuke beestjes.
Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Op mijn website zie
je leuke voorbeelden met uitleg die je kunt downloaden.

Als je de smaak te pakken krijgt ( en ik beloof je dat je
dit heel snel hebt) kun je steeds verfijndere
werkstukken maken. De beperking is je eigen fantasie!
Ik heb zelf deze “chipmunk” gemaakt toen ik een
maand bezig was met naaldvilten. Je hebt de slag snel te
pakken en je kunt oneindig veel leuke figuurtjes maken.

Materialen
Als je met deze “ verslavende” hobby wilt beginnen heb je eigenlijk niet veel nodig:
Een starters setje met wat wol is voldoende, je kunt ook kant en klare “ Doe het zelf ” pakketjes
kopen, daar zit alles in om een leuk figuurtje te maken. Hier zitten dat geen naalden in dus vergeet
niet een starterset aan te schaffen.

Wol:
Er zijn verschillende wolsoorten die gebruikt worden voor naaldvilten:


LONTWOL is een en superzachte wol. De wol is afkomstig van het merinoschaap,
is gewassen, gekaard en eventueel gekleurd. Het heet lontwolomdat de wol dezelfde kant op is
gekamd waardoor een “draad” of hele dikke lont ontstaat.



WONDERWOL / BERGSCHAAP / KAARDVLIES is een vrij stugge wol en komt als een soort luchtige
deken van de kaardmolen. Is lang niet zo zacht als merionwol.



BHEDAWOL is gemaakt van een mix van verschillende Nieuw-Zeelandse schapenrassen zoals Rylend,
Suffolk, Shetland, Romney, Jacob en andere. Ook dit is een kaardvlies en vrij stug.



RUWE wol is wol die direct van het schaap afkomstig is.



NAALDVLIES / VOORVILT / NAALDVILT / WOLVLIES is een dunne lap merinovlies die niet helemaal
is doorgevilt.
Waarvoor gebruik je de wol



LONTWOL is afkomstig van het merinoschaap. Dit schapenras staat er om bekend dat het het
superzachte wol levert en zelfs niet kriebelt! Dus als je altijd jeuk krijgt van wollen truien, dan kan je
met een gerust hart producten van merinowol dragen! Deze wol is dus uitstekend geschikt om
kleding (sjaals, petten, truien, vesten, jasjes etc) van te vilten. De beste wol om te natvilten!



WONDERWOL / BERGSCHAAP / KAARDVLIES is een vrij stugge wol en uitstekend te gebruiken voor
het naaldvilten. De vezels liggen niet allemaal dezelfde kant op, waardoor er een soort deken is
ontstaan. Hierdoor is het vrij makkelijk in een vorm te brengen bij het naaldvilten. De wol is
afkomstig van verschillende (berg)schapen en daarom lang niet zo zacht als de wol van het
merionschaap. Heel geschikt om stevige objecten mee te natvilten als tassen.



BHEDAWOL is iets minder stug dan de wonderwol en kan daar uitstekend mee gecombineerd
worden. Zeer goed te gebruiken bij het naaldvilten.



RUWE wol is zoals de naam doet vermoeden direct afkomstig van een willekeurig schaap. Als de
vacht tijdens het scheren goed is opgevouwen, heb je een prima basis om te de hele vacht te vilten
als een soort kleed. Uiteraard kan je ook plukken vacht in je werk verwerken.



NAALDVLIES / VOORVILT / NAALDVILT / WOLVLIES is een vlies van merinowol. Komt kaardvlies
direct van de kaardmolen, wolvlies is een niet helemaal doorgevilte lap. Deze lap kan je heel goed
gebruiken als ondergrond van bijvoorbeeld kleding, sjaals of bij vachtvilten. Ook is het heel goed te
knippen, en kan je daardoor decoratieve vormen in je werk aanbrengen. Dit vlies is bij uitstek te
gebruiken bij het natvilten. Voor naaldvilten minder geschikt.

Alle soorten wol voor vilten: een overzicht
Een ander verschil tussen de soorten wol is de dikte van de wol. Dit wordt uitgedrukt in micron. Hoe
dunner de wol, hoe minder hij kriebelt. In een volgend blog ga ik hier dieper op in. Voor nu sluit ik af
met een overzicht van de verschillen in wol:
ander
schaap

naaldvilten
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merinoschaap

opmerking
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makkelijk in vorm te brengen bij
naaldvilten

BHEDAWOL

++

+

JA

makkelijk in vorm te brengen bij
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vachtvilten
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–
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uitstekend voor kleding

te gebruiken als ondergrond bij bijv.
kleding en vachtvilte

Op mijn webshop vind je de belangrijkste wol voor jouw projecten, ga naar
www.naaldvilten.nl/webshop/wol

Gereedschap
Wat heb je nodig om te naaldvilten? Je kunt met heel weinig beginnen.
Een starterset bestaat uit :







9 naalden
o 3 fijn
o 3 middel
o 3 grof
Houten handvat voor meer grip op je naald
Prikkussen eenvoudig, als ondergrond
Vingerbeschermers voor als je mis prikt
Prikpen grof (voor gaten)

Verder kun je apart aanschaffen:




Een prikkussen van foam, gaat langer mee en is dikker.
Een 7-naaldenpen, voor grote vlakken.
En verder diverse accessoires om het werk compleet te maken zoals oogjes ed.

Wil je ook beginnen met een geweldige nieuw en (ik waarschuw alvast) verslavende hobby?
Ga dan naar www.naaldvilten.nl
Veel plezier en deel je projecten op onze facebook pagina
Ilonka Kraaijeveld

