
Viltregiodag 25 januari 2020 te Dieren 
Turks tegeltje vilten 

 
Onder begeleiding van Marjolijne van Waveren en Marjon Bremer 

 

     
 
Marjolijne vertelde eerst nog even kort over het vilten in Turkije. Er is aldus de Turken 
zelf altijd een vilttraditie geweest. Te denken valt aan de (nomaden)tenten, dekens voor 
paarden, stevige tapijten,etc. Veelal stevig doorgevilt dik vilt. In de loop van de jaren is er 
ook een modernere vorm van vilten ontstaan met meer fijner werk. 
 
Een zeer welbekende Turkse viltkunstenaar is Mehmet Girgic. Hij geeft workshops in 
eigen land, maar is ook al eens hier geweest. 
 

    
 
Het vilten van een tegeltje op de Turkse manier. 
 
Leg een ondergrond van 2 lagen losse merinowol of 1 of 2 lagen naaldvilt op 
bubbeltjesplastic. Bij gebruik van losse wol altijd een even aantal lagen leggen. Leg het 
formaat iets groter dan het doek, wat er op komt te liggen. Maak wol vochtig met 
zeepwater, leg er een bubbeltjesplastic op en druk alle lucht er uit. 
Maak een lap kaasdoek (of dun katoen) nat, knijp het uit, trek het glad en leg het  op de 
wolondergrond en druk ook hier alle lucht er uit..  



 

                    
 
Maak nu dunne lontjes merino voor de afbeelding/tekst. Maak dunne lontjes, ongeveer de helft 
van de helft van wat je denkt. Hoe fijner de lontjes des te makkelijker zijn patronen te leggen. 
Maak ze nat, veeg voorzichtig het water er uit en maak je afbeelding/tekst. Zorg ook voor mooie 
zijkanten. 
 

   
 

     
 
Om de lontjes op de juiste plek te krijgen kun je een tandenstoker o.i.d. gebruiken. Soms wel 
nodig bij het fijnere werk. Ook het vullen van oppervlaktes in het werk gebeurt m.g.v. dunne 
lontjes.  
 

            



Leg nu het gladde soepele plastic op je werk. Strijk met vochtige handen het plastic glad. Als er 
nog lucht in je werk zit dit wegdrukken, eventueel nog wat zeepwater toe voegen. Alle wol moet 
vochtig zijn.  
Breng wat zeepwater op het plastic aan en klop en wrijf voorzichtig met vochtige handen over het 
gladde plastic tot de wol een beetje begint te pakken. Zorg dat je afbeelding/tekst niet verschuift.  
 

    
 

                   
     
Als de wol begint te pakken kun je gaan rollen. Laat het gladde plastic zitten, draai je werk 
ondersteboven  en rol je werk voorzichtig op om een harde kern. Wikkel daarna eventueel een 
handdoek om het geheel en zet deze vast met twee pantybandjes. Zorg er regelmatig voor dat je 
met warm water werkt. 
 
Volgens de Turkse techniek rollen gaat zo: rol van je af, til de rol op, leg hem weer dicht bij je 
neer en rol dan opnieuw van je af. (Als je heen en weer rolt, zoals wij veelal gewend zijn te doen, 
gaat de afbeelding eerder loszitten of verschuiven.)  
Doe dit 100x, maak de rol los, draai je werkstuk een kwartslag, pak weer in en herhaal 
bovenstaande totdat je vanaf 4 kanten hebt gerold. Corrigeer bij het draaien eventueel nog 
verschoven wol of als het werk een beetje scheef trekt. Hoe langer je op deze manier blijft rollen 
hoe strakker je werk wordt. Hierna kun je op de manier die je zelf wilt verder vilten en krimpen. 
Beetje gooien, knoedelen, oprollen in een handdoek, etc. Spoel met heet en koud water. 
 

                   



Mochten er lontjes zijn, die toch niet willen pakken, kun je gebruik maken van een viltnaald om ze 
houvast te geven. 
 

 
 

Nadat het werkstuk is vervilt, trek je het glad en in vorm. Niet strijken, dan wordt het effect van 
het kaasdoek minder mooi. 
 

     
 
Aan het eind van de gezellige dag werd het werk met elkaar besproken.  
 

  
 
 
Met dank aan Marjolijne en Marjon zijn er heel diverse en mooie Turkse vilttegeltjes ontstaan. 
 

   



Marjolijne en Marjon hadden nog andere  leuke voorbeelden gemaakt. 
 

   
 

Al met al was het een dag met een zeer geslaagd resultaat. 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
 


