
 

 
  
 Bijlage n.a.v. regiodag van 18 januari 2020 Werkwijze:  
  

VILTEN VAN EEN RAAMHANGER   
  
Paklijst voor het vilten van een raamhanger:  

2x 30cm bij 30cm bergschaapvlies wit, (of 25cm bij 25cm)  
1x 50cm bij 50cm naaldvlies wit restjes 
of een een streng witte merinowol ( 16) -
25 doorschijnende knikkers noppenfolie 
van 50cm x 70 cm olijfzeep of groene 
zeep sproeier  

  
Werkwijze:  

Leg op het noppenfolie de eerste laag bergschaapvlies.  
Vul dunne plekken aan de rand van het bergschaapvlies op met losse plukken 
bergschaap of merinowol.  
Verdeel hierover de  16- 25 knikkers.  
Knip uit je naaldvlies 5 lange reepjes van 1,5 cm Drapeer 
de reepjes naaldvilt per rij om de knikkers.  
Sproei het geheel nat met warm water en zeep, leg hier noppenfolie op en duw het 
aan.  

            Je kunt nu de knikkers nog een beetje verschuiven naar wens.  
Leg zo nodig een extra stukje naaldvlies om een knikker die nog te weinig gestut is.  
Leg nu de tweede laag bergschaapvlies hier bovenop.  

            Sproei opnieuw met warmwater en zeep en duw opnieuw aan.  
Duw nu met je handen op het plastic alle vier de kanten plat en modelleer het 
vierkant.  
Duw vervolgens met je vingers gespreid de wol tussen de knikkers.  

            Dit proces herhalen tot de wol gaat krimpen.  
            Na een tijdje kun je onder het plastic voelen of de wol rechtstreeks te bewerken is. 

Geef veel aandacht aan de kanten en dan weer aan de knikkers, net zolang tot er een 
stevig geheel is ontstaan.   
Voorzichtig opvouwen en uit laten lekken en opnieuw warm water met zeep sproeien. 
Beide kanten 10 minuten duwen, uitlekken, nieuw warm water en zeep, proces 
herhalen tot de knikkers goed vast lijken te zitten.  
Dan elke knikker opnieuw nog verder vilten rondom, tot de lucht eruit is.  
10x rollen in een kleine handdoek, kwartslag draaien en nogmaals 10 x rollen tot de 
maat gekrompen is tot 24cm x 24 cm.   
Per rij de bolletjes inknippen, een horizontaal sneetje en dan knikker voor knikker, 
openmaken en om de knikker vilten, zowel voor als achterkant. (dit kost nog wel een 
klein uurtje) en daarna opnieuw drogen in een handdoek (eerst zeep uitspoelen) De 
knikkers laten hangen voor het raam het licht door! Dit geeft een mooi effect!  

  
Everdien 


