
Holle vormen vilten in het platte vlak. 

Met deze techniek kun je 3D vormen maken in het platte vlak zonder naden. 
3D vormen worden in het platte vlak gevouwen als een ‘’boek’’. 
De delen/bladzijden worden in het midden aan elkaar genaaid, als in een “boek”. 

       

Je hebt twee flexibele plastic vellen nodig, showtassen/l-mappen. 
Stevig  genoeg zodat het z’n vorm behoudt als je hem bij de rand vast pakt 
maar flexibel genoeg dat je het in het midden kunt vouwen zonder te breken. 
Neem een plastic sheet en trek een lijn in het midden (dit is waar de lagen verbonden worden) 
Ondervloer foam is een beetje dik voor deze techniek. 

Tip - zorg voor ‘’ronde’’ hoeken, scherpe hoeken kunnen door de wol prikken en een gat 
veroorzaken. 

       

Als je symmetrie wilt,  dus alle bladzijden/delen precies hetzelfde, vouw de plastic in de helft 
langs de rechte lijn en kopieer  uw ontwerp naar de andere kant. 
Stapel zoveel sheets als je wilt. 

       

Leg de lagen precies op elkaar,  stik de lijn in het midden.  
Knip/snij het ontwerp, door alle lagen van de sheets tegelijkertijd.. 
Tip - Je kunt een naaimachine te gebruiken als je wilt, maar het  plastic niet te veel perforeren, 
grote steken maken dus. Als de template te veel geperforeerd wordt kan  dit makkelijk scheuren 
als je de mal verwijdert. 
Tip - als je een oneven aantal ‘’armen’’ in je werk wilt, houdt dan twee bladzijden samen, en vilt 
ze samen als één bladzijde. 



Wol uitleggen  

       
De wol uitleggen op de template, minstens 2 fijne lagen, horizontaal en verticaal. 
Als je niet wilt dat de vorm heel veel krimpt of als de vorm functioneel stevig moet zijn,  meer 
lagen(bv 4) leggen. Na het uitleggen de wol natmaken 

Leg vervolgens een stuk  schildersfolie (of ander dun plastic) over de 
helft van de mal, en  klap een bladzijde om. 
Vouw de uitstekende wol over de randen (zie vilten om een mal). 
Voorzichtig de ontstane ‘’ plooien wol’’ weg werken in de bochten. 
Ga dan verder met het uitleggen van de  wol  op de volgende 
bladzijden, zoals hierboven beschreven. 
De  pagina’s worden  gedeeltelijk ook bedekt  door de wol van de 
vorige pagina. Uitstekende wol wordt omgevouwen. 

Na het leggen van de wol, dek af met verf plastic, maar voordat je de bladzijde omslaat naar de 
volgende pagina, ga een pagina terug en vouw de uitstekende wol om zodat je mooie randen 
krijgt. 

      
Vervolg het wol uitleggen en omslaan van de bladzijden, totdat alle bladzijden zijn belegd. 
Daar waar de wol vd vorige bladzijde omgevouwen wordt kan de rand dikker worden. Let 
hierop. Dit gebeurt meestal waar de mal smaller wordt, zoals  aan de top van de mal. ev op 
deze plekken minder wol leggen, 

   
Tip - Als het omvouwen van de wol rond een inkeping lastig gaat, vermijd 
het knippen/scheuren  van het laatste  stukje  om te voorkomen dat daar 
een gat ontstaat 

Tip - als u vinden uw mal te scheef wordt door een grote stapel met wol 
behandeld pagina's . Klap dan de eerste 2 of 3 pagina's naar de andere 
kant. Is het aantal bladzijden aan beide kanten weer gelijk, dan wordt het 

makkelijker om wol te leggen op de overige(lege) pagina's. 

Tip: leg een paar wol plukken  over de bovenste en onderste gewrichten (waar de bladzijden 
samenkomen) dit helpt gaatjes voorkomen wanneer de mal wordt verwijderd: 



Vilten 

Gebruik een stukje plastic om het oppervlak van elke pagina in kleine cirkels te wrijven, met 
bijzondere aandacht voor de randen van de mal.  
Zorg voor genoeg water en zeep, er mag geen weerstand en dus verschuiven zijn. 
Tip - vergeet niet; elke bladzijde heeft TWEE kanten 
Tip – wrijf in cirkelvormige bewegingen vanaf de rand van de mal in de richting van het centrum, 
dit zal helpen voorkomen dat kreukels en plooien ontstaan aan de rand van de mal. 
 

Doe de “nagel test”. Als nog niet voldoende gevilt, dan verder vilten (het 
kan helpen om wat warm water te voegen). 

Het verwijderen van de mal 

Beslis waar je een opening maakt om de mal te verwijderen. 
Meestal is bij kruispunt van de bladzijden het makkelijkste punt om 
de sjabloon te verwijderen. Opening niet te groot te maken!!! 
De mal voorzichtig eruit te halen zonder te rekken of het vilt te 
scheuren.  
Tip – bij het verwijderen van de mal zal in het vilt rondom het 
midden een opening  ontstaan. Deze kan later gesloten worden met 
naaldvilten of een draadje. 

Zodra de mal is verwijderd het vilt tegen het licht houden en kijk binnenin door 
de opening naar  dunne plekken. Eventuele gaten moeten nu worden 
gerepareerd, voordat vollen begint.  

Dan bent u klaar om te vollen, stop elke 30 seconden om te controleren of de bladzijden niet 
aan elkaar vilten. Dit is ook de tijd om te beginnen wrijven in elke richting, waar u het extra wilt 
laten krimpen om n symmetrische vorm te krijgen. Als de vorm goed is, opvullen en laten 
drogen. 
 

       

Kubus   bol


