
Hallo leden van de Viltkontaktgroep! 

Mijn naam is Adrienne Barth. Ik ben door het bestuur van de  
Viltkontaktgroep gevraagd om voor jullie een pakketje 
samen te stellen dat meegestuurd wordt met het blad VILT. 
Dit pakketje is ter gelegenheid van het jubileumjaar van de 
Viltkontaktgroep. Samen met Paulien Sijtsema hebben we 
dit uitgewerkt.  

We kregen twee opdrachten mee. Ten eerste het thema van 
het jubileum: “Duurzaamheid Dichtbij en Ver weg – 
Groenten en Fruit”. De tweede opdracht was dat het een naaldviltpakketje moet worden. 

We hebben twee  beschrijvingen gemaakt. Een beschrijving van een 3D “aardbei met 
slagroom” en een 2D “schijfje citroen”. De beschrijvingen en filmpjes kan je vinden op de 
website van de VKG. 

Voordat ik je vertel wat er allemaal in het pakketje zit, 
wil ik de vrijwilligers van de Regio Zuid-Holland 
bedanken die meer dan 925 pakketjes hebben 
samengesteld en ingepakt. Wat een werk!  

En natuurlijk grote dank aan Twink voor het openstellen 
van haar huis om deze mega inpakoperatie te kunnen 
doen.  

 

In het pakket vind je de volgende materialen: 

 

 Vulwol: Vulwol is een Duitse 
merino wol in vlies. Deze is heel 
geschikt voor het maken van een 
basis van 3D objecten.  

 

 Diverse kleuren wol in vlies: 
 Maoriwol: De maoriwol is een 

wolmix uit Nieuw-Zeeland. De 
Maori is speciaal ontwikkeld voor naaldvilten. Maar je kan er ook mee natvilten. De 
wol is ongeveer 27 micron. Je hebt daarvan de volgende gekregen: kleuren passion-
rood, bark – bruin, snow- wit, light – lichtgeel en yolk - geel 



 Mix Maori – Bergschaap. Deze mix is gemaakt van 70% Maori wol (ongeveer 27 
micron) uit Nieuw-Zeeland en 30% Bergschaap wol (ongeveer 33 microns) uit 
Australië. De wol is gemêleerd van kleur en heeft de naam Sunflower.  

 Nieuw-Zeelandse merinowol (ook 27  micron) in de kleur neon geel.  
 

 Een buisje met 2 viltnaalden middel: Viltnaalden met 
een dikte van 40 gauge. Deze naald is heel geschikt 
voor het modelleren van een vorm maar ook voor 
details. Het is een echte allrounder en zeer geschikt 
voor beginners. 
 

 Lapje wolvilt: 100% scheerwol. Het vilt heeft een dikte 
van 1 tot 1,2 mm. 
 

 Krullen: Leicester in bostinten groen.  
 

 Voorgaren: van 100% wol van ongeveer 31 micron in de kleuren wit, bostinten groen 
en zonnetinten geel. Dit garen is een fijne, ongesponnen wollen draad gemaakt van 
parallelle vezels. Bij naaldvilten kunnen lijnen met het garen worden gemaakt. Je kan 
het ook gebruiken in natviltwerk!  
 
We dagen je uit om met het thema “Groenten en fruit” aan de slag te gaan. We 
hopen dat je met de beschrijvingen van de “aardbei met slagroom” en het “schijfje 
citroen” het naaldvilten van groente en fruit wil uitproberen.  Wij wensen je heel 
veel plezier met de materialen! Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten!   
 
 
Warme viltgroetjes, 
Paulien Sijtsema - WolinHout 
Adrienne Barth -  Viltorama 
 

 

 

 

 

 


