
Driehoek met verdikte zijdes maken om een mal 
Begin met het maken van een mal: 

Tekenen een driehoek, ongeveer 30% groter dan het beoogde eindresultaat.  

Voor de verdikte zijdes teken je aan elke kant een strook aan het patroon. De strook moet 
de helft van de beoogde dikte van de driehoek breed zijn. Hou ook hierbij rekening met de 
krimp van de wol! De lengte blijft gelijk. Breng het patroon over op het materiaal van je 
mal en knip het uit. 

Je mal ziet er dan als volgt uit: 

  

Bedek de mal gelijkmatig met wol, laat de hoeken open! Leg op de met wol bedekte mal 
noppenfolie. Draai de mal en vouw de uitstekende wol naar binnen over de lange zijdes en 
bedek ook de andere kant gelijkmatig met wol. Herhaal dit tot je de gewenste dikte hebt.  

                       

Vilt de wol voorzichtig aan, maar probeer de open hoeken nog niet te vervilten! 



Zodra je werkstuk krimp begint te vertonen haal je de mal uit de driehoek.  2 van de 3 
hoeken naai je nu als volgt dicht:  

                 

Je naait de korte zijdes van de aangeknipte stroken aan elkaar van de ene hoek van 
driehoek naar de andere. Je ziet nu je uiteindelijke vorm ontstaan. Nu ga je je vorm 
verder vervilten in de juist vorm. Dit doe je door je werkstuk steeds anders op te vouwen 
en te rollen, rekening houdend met de ribben van de driehoek. En besteed nu veel 
aandacht aan de dichtgenaaide naden, zorg dat je deze dicht vilt. De 3de hoek gebruiken 
we later als vulopening, werk de randen mooi recht af.  

                                  

De nog vochtige vorm vullen met vulmateriaal, voor het voorbeeld van de foto zijn kranten 
gebruikt. Vorm de driehoek. Naai de vulopening dicht en probeer eventueel of je de naad 
nog dicht kan vilten. 

                 


