
Vilt maken 

Bij alles wat je doet geldt:  Hoe beter de voorbereidingen, hoe beter het resultaat. 

 Maak de wol schoon. Kaarden op de moderne manier, neerleggen op een leren lap en dan met 

twijgen erop slaan, terwijl je rondom loopt op de prehistorische manier. Het vuil valt op deze manier 

uit de wol. 

 Week de wol 1 nacht in liefst schoon en zacht water. 

 Druk de volgende dag het water eruit en was de wol met wat  (groene of zelfgemaakte) zeep uit. Je 

kunt ook zout gebruiken i.p.v. zeep, dan klit het minder. 

 Spoel het nog 3 keer uit 

 Kontroleer de droge schone wol goed op dikke stukken, klitten of proppen. 

   zo nodig uit elkaar tot zo egaal mogelijk 

Maak nu een lap: 

 Leg stukjes wol dakpansgewijs over elkaar op een matje van riet, dat ligt op een leren onderlap. 

 Werk met diverse lagen over elkaar en laat alles goed aansluiten, anders krijg je gaten. Maak de 

plukken ook niet te dik. 

 

 Maak de lap altijd groter, want er is behoorlijk wat krimp. 

 Giet over de vlokken-laag wat lauw zeepwater tot het geheel doorweekt is. 

 Duw het dan voorzichtig plat. 

 Wrijf het dan met zeep in. Veel keren erover heen gaan.    

 Rol, als het een samenhangende plak is geworden,het dan met matje en al op 

 Rol dan de rol met je handen of je onderarmen naar voren en naar achteren, heel lang en heel 

veel 

 Rol het matje open, en draai de vilten lap voorzichtig om en draai hem ook een kwart slag, 

zeep de lap weer goed in, rol het matje weer dicht en rol weer door en door. 

 Draai de lap regelmatig een kwart slag, omdat het vilt in de breedte het meeste krimpt. 

Hele grote lappen kun je met twee of zelfs wel 4 man op de grond (grasmat) vilten. Doe dan wel een 

extra leren lap om de mat, anders blijft er niets van over. 

Doe de ingerolde wol stevig in de leren lap en doe er dan 4 touwen omheen. 



 

2 Man aan de ene kant beginnen te trekken zodat de rol naar de ene kant rolt.  Dan gaan de 2 mannen 

aan de andere kant aan de touwen trekken en rollen de rol naar hun kant. Houd dit maar lekker lang 

vol. 

 

Ook hier weer het vilt regelmatig draaien. 

 

Recept  van  zeep maken van dierlijk vet en  kali loog. 

Het maken van kaliloog: 

 Boor enkele gaten in de bodem van een vat (misschien een mand) 

 Leg wat stro op de bodem en vul het vat met houtas 

 Giet over de as een emmer koud water 

 Gier er vervolgens op de 1
ste

, 3
de

 en 5
de

 dag nog een emmer overheen 

De vloeistof die uit de gaten druipt is kali loog. 

Het vet: 

 Smelt dierlijk vet en giet het in koud water. (Dat doe je om ongerechtigheden kwijt te raken) 

Het samenvoegen van kaliloog en vet: 

 Smelt het vet opnieuw en koel het af tot ongeveer 35° C. 

 Verwarm de kaliloog ook tot ongeveer 35° C. 

 Giet de loog voorzichtig in het vet en roer ondertussen met een houten lepel 

 Stop met roeren op het moment dat het mengsel de dikte van vloeibare honing heeft 

 Dek het af en wacht tot de volgende dag 

 Snijd het blok in stukken 

 

Succes 

 


