Natvilt instructie “sloffen maken”
Voor u heeft u het pakket liggen om te natvilten. Super leuk, laten we aan de slag gaan…
•

Eerst even wat theorie van de techniek van het natvilten: Met natvilten ga je door van het gebruik van Lontwol en
water zelf sloffen maken. Elke paar sloffen kan worden gemaakt met het basispakket die op onze site wordt
aangeboden. Elke uitbereiding zorgt er wel voor dat het proces voor het maken van de sloffen eenvoudiger wordt.

•

In deze instructie nemen we je stap voor stap mee in het proces voor het maken van sloffen. Als je de techniek
onder de knie hebt kun je er later zelf ook leuke aspecten aan toevoegen.

•

Nog 1 belangrijke tip: Neem de tijd (Het proces voor het maken van sloffen kost +- 3 tot 4 uur)
▪

En nu echt aan de slag!!!

De voorbereiding
•

Elk werkstuk begint met een idee, ik neem jullie mee in mijn idee. Ik wil sloffen voor mijzelf. Sloffen in maat 46 en
deze wil ik maken met de kleuren Mokka en Oker-geel.

•

Een goede voorbereiding zorgt dat je niet tijdens het proces steeds weg hoeft te lopen van uw werkstuk. Neem de
tijd om alle spullen klaar te leggen. Ik leg je uit in de volgende stappen hoe ik dit heb gedaan.

•

In het basispakket die wij aanbieden bevinden zich de volgende materialen: 50x50 cm Mallenfolie, 100x100 cm
Noppenfolie, 25 gr. Savonzeep, 2 kleuren Merino Lontwol, 200 gr. Kaartvlies.
Ik heb gekozen voor uitbereiding 1, in dit pakket zit de sproeibal. Deze vind ik makkelijker om te gebruiken. (zie
foto 1)

•

Ik heb naast dit pakket nog nodig: een strandlaken of grote handdoek, en een bak met +- 1 liter kokend water.

•

Nu kunnen we aan de slag!
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Stap 1:
Ik wil sloffen voor mijzelf maken, dit moet zoals eerder genoemd maat 46 worden. Ik neem jullie mee in de stappen om dit
voor elkaar te krijgen.
•
•
•

Begin met het aftekenen van de voet op het mallenfolie. Dit doet u door een lijn om de voet heen te trekken in de
vorm van de voet. (zie foto 2)
Uiteindelijk heeft u dus 2 voeten op het mallenfolie staan. (Zie foto 3)
Omdat wij sloffen met een opstaande rand willen gaan maken moeten wij hier met het aftekenen rekening mee
houden. Teken nu van de kleine teen tot aan de hak van de voet een stippellijn. De lijn van de hak verbind je van
beide voeten zodat er straks een mal ontstaat om te knippen. Ik kom er later op terug waarom die stippellijn nodig
is. (Zie foto 4)
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•

Als het is gelukt om de omtrek van uw voeten op het mallenfolie afgetekend te hebben gaan we door met het uitknippen van de mal. Het knippen doet u op de stippellijn. Dus niet het binnenste gedeelte van de voet. (Zie foto 5)

•

Uiteindelijk heeft u de mal klaar om de sloffen te gaan maken. (Zie foto 6)
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Stap 2:
De basis is nu gelegd nu gaan we het kaardvlies aan de gang. Ik neem jullie mee in de volgende stap.
•

Het kaardvlies bestaat uit lagen. Als u het kaardvlies open vouwt zult u zien dat er 3 of 4 lagen zijn. Deze lagen kunt
u ook zelf bepalen in hoe groot/dik u deze wil hebben. U kunt deze voorzichtig los halen van elkaar zodat u de losse
lagen voor u op tafel hebt liggen.

•

Als je de laag hebt losgehaald leg je de mal van je voeten op het stuk kaardvlies. (zie foto 7)

•

Omdat de mal niet overal gelijk is in grootte en breedte en er in het midden een stuk met een open ruimte is gaan
we het kaardvlies passend maken aan de mal. Dit kun je doen door voorzichtig het kaardvlies uit elkaar te trekken.
(zie foto 8)

•

Uiteindelijk houden we het kaardvlies over passend aan onze mal. Hou er rekening mee dat de randen later naar
binnen worden gevouwen. Er mag dus wel een stuk kaardvlies aan de randen van de mal uitsteken. (Zie foto 9)

•

Pak de bak met het water en doe daar de Savonzeep in. Indien u de sproeibal heeft kunt u hiermee roeren. Een
andere mogelijkheid is om met een lepel te roeren, de zeep moet zijn opgelost en geen slierten meer zijn. Hou er
rekening mee dat het water heeft gekookt en dus heet is.

•

Als u het water in de sproeibal wil krijgen knijpt u deze in en doet de sproeibal dan in het water. De sproeibal vult
zichzelf dan en zal bol gaan staan. Op dat moment kunt u gebruik maken van de sproeibal.

•

Zorg dat je het werkstuk draait, de kant met het Kaardvlies moet nu de bovenkant zijn.

•

Als het kaardvlies boven op ligt gaan we deze nat maken. Dit mag goed nat worden, u mag wel 2 x met de sproeibal
over het kaardvlies. (zie foto 10)
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•

Als het kaardvlies nat is gaan we deze gladstrijken met de vingers. De bedoeling is dat het kaardvlies platter
word en dat het om de mal heen valt. Hou er rekening mee dat het water heet is en dus het kaardvlies nu
ook. (Zie foto 11)

•

Het resultaat mag er zijn! Het kaardvlies zit om de mal heen. Probeer het kaardvlies zo vlak te maken dat je
de vorm van de mal kunt voelen.

•

Waarschijnlijk denk je nu maar ik heb aan de zijkanten nog kaardvlies over en dat klopt. Als het kaardvlies
goed om de mal heen zit draaien we het werkstuk om. Nu komt de mal dus weer bovenop te liggen. (zie
foto 12)

•

Als de mal weer bovenop ligt gaan we de zijkanten van het kaardvlies over de randen van de mal heen
leggen. Leg het neer en maak de randen nat. Zorg dat de randen ook zo glad mogelijk zijn. (zie foto 13)
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•

Nu gaan we dezelfde stap herhalen, we pakken een nieuw stuk kaardvlies leggen deze over de mal en maken hem
nat.

•

Opnieuw maken we met onze handen de kaardvlies zo vlak mogelijk zodat de mal zichtbaar blijft.

•

Ook deze keer hou je randen over, maar zorg eerst dat het grootste oppervlakte vlak is en dat de mal zichtbaar is.
Uiteindelijk hou je een resultaat over zoals te zien is op (foto 14)

•

Als je het oppervlakte vlak hebt draait u het werk weer om en vouwt voorzichtig de randen naar binnen. Doe dit
met de vingers. Uw handpalmen hoeven en mogen het kaardvlies niet aan raken.

•

Als u stukken hebt die niet vlak worden kunt u met uw vingers rondjes draaien op deze plekken. Het kaardvlies bestaat uit kleine vezels die in elkaar moeten vallen om een stevig geheel te vormen. U kunt de niet vlakke plek ook
nog een keer nat maken en dan rondingen maken met uw vingers. Als u deze stappen volgt zal het kaardvlies snel
helemaal vlak zijn.

•

De hoeveelheid kaartvlies bepaald de dikte van uw slof. U kunt ervoor kiezen om de
Voorgaande stappen te herhalen om een dikkere slof te krijgen. U kunt er ook voor
kiezen om door te gaan naar de volgende stap.
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Stap 3:
•

Vanaf stap 3 gaan we de kleuren toevoegen. Bedenk van te voren goed hoe uw slof eruit moet zien want als de
kleuren zijn geplaatst kunt u niet meer terug.

•

U pakt nu de Merino Lontwol in de door u gekozen kleur uit en pakt het begin stuk. Deze pakt u met uw beide
handen vast. De ene hand houdt de “pluk” vast en met de andere hand gaat u de stukken Merino wol loshalen en
op uw werk plaatsen.

•

Dit doet u door met uw vrije hand het uiterste stuk vast te pakken en uw vingers en de palm van uw hand de
plukken wol los te halen. (zie foto 15)

•

De plukken legt u eerst Horizontaal op uw werk neer. Hou er rekening mee dat als u de onderkant een andere kleur
wil u weet tot hoever u de Oker-Geel kleur aanbrengt. (Zie foto 16) voor de grootte van de plukken.

•

Als u de 1e kleur horizontaal en trapsgewijs heeft neergelegd kunt u ervoor kiezen om de 2e kleur toe te voegen.
Doe dit op dezelfde wijze. (Zie foto 17)

•

Zorg ervoor dat er voldoende wol aan de zijkanten zit. U gaat straks het zelfde doen bij stap 2.

•

Als u de beide kleuren naar wens heeft aangebracht gaat u deze nat maken en de stappen volgen zoals ze staan
beschreven in stap 2.

•

U gaat dus het wol natmaken met de sproeibal en maakt het werk met uw vingers vlak. Als dit is gelukt draait u het
werk om en vouwt de randen naar binnen en maakt deze vlak. En op deze kant doet u hetzelfde met de Merino
Lontwol.

•

Als u deze 2 stappen hebt gedaan en uw werk is vlak gaan we de Merino wol in de kleuren en weer opleggen maar
deze keer verticaal. Dit zorgt ervoor dat de vezels ook verticaal vast blijven zitten aan elkaar en zorgt voor meer
stabiliteit van uw sloffen.

•

Uiteindelijk heeft u als het goed is het volgende resultaat. (Zie foto 18)
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Stap 4:
•

Het werk is nat en zal uiteindelijk gaan krimpen door de hoeveelheid vocht af te laten nemen.

•

We gaan het werkstuk nu droogrollen. Dit doen we door de sloffen aan een kant van het noppenfolie te leggen en
vanaf daar het werk op te rollen. Het rollen mag strak gebeuren omdat het vocht wat in de sloffen zit eruit gehaald
wordt. (zie foto 19)

•

Als je het werk hebt opgerold raad ik je aan om het in een handdoek te wikkelen en ook op te rollen, er komt straks
veel water uit het noppenfolie die opgevangen wordt door de handdoek. (Zie foto 20)

•

Dan gaan we de sloffen letterlijk droogrollen. Dit rollen doe je +- 5 minuten lang of 100x.

•

Als je dat hebt gedaan rol je alles terug uit leg je het werk andersom (horizontaal/verticaal), rol je het weer op en
rol je het opnieuw droog.
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Stap 5:
•

Na het droogrollen haal je de sloffen uit de noppenfolie en leg je het op de handdoek.

•

We gaan nu in de sloffen knippen, dit doen we omdat we de mal eruit willen halen en om de sloffen uit elkaar te
halen en er één paar sloffen van te maken.

•

Om te knippen steek je de schaar tussen de beide sloffen in diep in het werk. Je moet immers zo diep zitten dat je
bij de mal uitkomt. (Zie foto 21)

•

Als je dit hebt gedaan maak je het gat groot genoeg om de mal eruit te halen. (Zie foto 22)

•

Als je de mal eruit hebt gehaald knip je verder en zorg je dat je 2 sloffen hebt.

•

Heb je de 2 losse sloffen ga je met je hand in de slof, en je probeert de vorm van een slof te maken.

•

Je gaat de slof zijn vorm geven, dit doe je door te wrijven over de oppervlakten van de slof. Dit mag best wat ruwer
want de Merino lontwol is stevig genoeg.

•

Voor de punt van de slof en de hak is het makkelijk om met gebalde vuist in de slof vast te houden en met je
andere hand daaroverheen te wrijven. Zo ontstaat er een mooie ronding in de slof. (Zie foto 23)

•

Als de slof zijn vorm heeft ga je hem laten krimpen, dit doe je door de sloffen onder de kraan met heel koud water
te houden. Je gaat het sop uit de slof halen. LET OP: Knijp de slof uit. Niet uitwringen. Dan kan het zijn dat u de
vezels los trekt.

•

Als de sloffen goed nat zijn met koud water kun je deze uit kloppen/slaan in de wasbak tot dat ze droog zijn. Hier
ben je +- 10 min per slof mee bezig. (Zie foto 24)
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Einde:
U bent aan het einde gekomen van de instructie voor het maken van de sloffen. Gefeliciteerd uw sloffen zijn af!!!
De basis voor het maken van de sloffen is nu gelegd. U kunt altijd uw slof upgraden/pimpen door met naaldvilten
leuke accessoires toe te voegen.

Laat je ons het resultaat op Instagram: Webshopcreanu of
op onze Facebook zien? Dat vinden we erg leuk!
Ken je onze andere pakketten ook al? Kijk op www.creanu.nl voor meer.

