Naaldvilt instructie “Mens”
Voor u heeft u het pakket liggen om te naaldvilten. Super leuk, laten we aan de slag gaan…
•

Eerst even wat theorie van de techniek van het naaldvilten: De viltnaald waarmee we naaldvilten heeft inkepingen.
Als je heel zachtjes over de naald wrijft voel ook je die inkepingen zitten. Wol heeft de eigenschap om niet als 1
draad in het geheel te zijn. Aan 1 draad zitten meerdere uiteinden (noem het haakjes of vezels). Doordat we
plukjes wol dicht tegen elkaar aan duwen en rustig met de naaldvilt naald er in gaan prikken blijven de uiteinden
van de wol aan elkaar “plakken”. Vergelijkbaar met klittenband.

•

Door de wol draden bij elkaar te pakken en op het punchmatje (paarse kleur) te leggen, kun je makkelijk met de
naald in je werk prikken. Hoe vaker je prikt hoe dichter de vezels van het draad vast gaat zitten. Zo krijg je mooie,
strakke vormen in je werk.

•

Nog 1 belangrijke tip: prik jezelf niet. (het gebeurd ons maar 10 keer hoor,
▪

)

En nu echt aan de slag!!!

Het lichaam
•

Je begint je 1ste pijpenrager te buigen, 1 voor de armen en het hoofd en 1 rager buig je voor de benen. (zie foto 1)

•

De benen schuif je over het hoofd en je draait de benen om elkaar heen. De basis is nu gelegd. (zie foto 2 + 3)

•

In je pakket heb je een witte kleur wol voor het hoofd, de torso, handen en eventueel voeten.
Pluk in de richting van het draad een plukje wol af. (zie foto 4)

•

De wol draai je strak om het ragertje heen en begint dan langzaam te prikken in de wol. (zie foto 5)

•

Deze techniek blijf je doorzetten. Het hoofd word een eivorm. (zie foto 6) De handen lijken op wattenstaafjes. (zie
foto 7)
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De kleding
Wanneer je bent aangekomen bij het lichaam kun je je eigen creativiteit inzetten. Wil je dat jou mensje een blauwe broek
aankrijgt of juist een roze rok? Alles is nu mogelijk. We laten je zien wat wij hebben gedaan. Ons mensje krijgt een groen
shirtje, een blauwe broek en een geel vest. (zie foto 8)

•
•

•

Wanneer je de techniek blijft volgen; wol strak om het pijpenrager draaien en langzaam blijft prikken, gaat het
helemaal goed komen.
Ons mensje krijgt een geel vest aan. Wij winden daarvoor een plukje wol weer strak om de armen en beginnen
langzaam te prikken. We beginnen bovenaan bij het nekje en draaien langzaam naar beneden naar de pols toe. (zie
foto 9) Als je het wol er strak er om heen hebt gedraaid en naaldvilt is dit het resultaat. (zie foto 10)
We beginnen los van het mensje een stevige pluk wol plat op het punchmatje te prikken. (zie foto 11) We maken
hem rechthoekig want deze wordt als vest gebruikt die aan de achterkant van mijn poppetje vast komt. (zie foto
12)
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•

Wanneer het rechthoekige lapje naald gevilt is en de wol stevig begint te worden (zie foto 12), maken we 2
inkepingen dit doen we door de wol naar binnen te duwen en dan stevig te prikken. (zie foto 13)

•

Dan leggen we het lapje naald gevilte wol op het mensje en prikken langzaam vast
aan het lichaam. De inkepingen zitten in de oksel. We prikken het vest van de nek tot
haar billen vast aan het mensje. Het onderste gedeelte laten we los hangen,
zodoende houden we een speels effect. (zie foto 14)
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Het haar
•

Dan beginnen we bij het haar. Wij willen dat ons mensje grijs / bruin haar krijgt met een scheiding in het midden.
Hierdoor moeten we de 2 kleuren gaan mengen. We pakken 2 plukken grijs en 2 plukken bruin. Deze leggen we op
elkaar. (zie foto 15)

•

Dan delen we de plukken keer op keer zodat de kleur zich gaat mengen. We trekken dus 1 plukje grijs en 1 plukje
bruin in de lengte uit elkaar en dan voegen we deze weer samen en trek ze weer uit elkaar. Dit proces doen we een
keer of 10. Zo houden we 2 plukken met gemengde kleur over. (zie foto 16) Wil je 1 kleur haar hoeft dit dus niet.

•

Wanneer je het haar gaat bevestigen kun je het beste doen door een pluk naar voren buigen en dan vast zetten.
(zie foto 17) Dus het haar willen we uiteindelijk naar achteren hebben, dan leggen we eerst het haar naar voren
neer, beginnen te prikken in het hoofd. Wanneer het haar vast zit kan ik de pluk naar achteren zwaaien. Op de foto
laat ik zien in welke richting de scheiding loopt. (zie foto 18)

•

Wanneer beide plukken vastzitten naald gevilt zijn kunnen we het haar naar achteren zwaaien. (zie foto 19)

•

Nu hebben we 2 plukken haar die in een scheiding liggen. (zie foto 20)
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•

Wanneer het haar dan naar achteren ligt zetten we de achterkant ook vast. Tussen de kraag van het vest prikken
we het haar vast. (zie foto 21)

•

We maken ook nog een vlecht in het haar, onze pluk is toch lang genoeg. De vlecht laten we van achteren over de
schouder naar voren lopen. (zie foto 22)

•

Zachtjes prikken we de vlecht zelf vast aan het vest. Het laatste beetje haren laten we los hangen. (zie foto 23)
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•
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Met een roze bandje om onze vlecht die we ook zachtjes vast prikken
en de zwarte schoentjes die ik ook vast prik kom ik aan het
eind van mijn poppetje. Tadaa…
De armpjes en benen kun je buigen om jou poppetje
in elke stand te zetten die je leuk vind. (zie foto 24)

Naar eigen inzicht en creativiteit kun je er of een gezichtje op
maken of knoopjes op het vest, een ceintuur er omheen, een riem
om de broek erbij maken. Wees creatief.

Laat je ons het resultaat op Instagram: Webshopcreanu of
op onze Facebook zien? Dat vinden we erg leuk!
Ken je ook ons naaldvilt pakket “Dier” al? Kijk op www.creanu.nl
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