
Het vilten van een zeepje 
 

Benodigdheden: 
 

Gastenzeepje of grote zeep, handdoek, groene zeep, zeer warm water in een bak, koud 
water in een bak, (lont) wol om te vilten (in gewenste kleuren), noppenfolie, pantykousje 

Duur activiteit: 25 minuten 

Werkbeschrijving 
activiteit:  
 
 
 
 
 
 
 

Of je nu een streng wol hebt of een stuk wol, het belangrijkst is het om de wol uit te 
pluizen en zo dunner te maken zonder gaten te laten vallen. De gastenzeepjes hebben 
vaak scherpe hoeken. Het is belangrijk om die hoeken te bedekken.  
 
Streng: De streng wol zachtjes breder maken over de hele lengte. Begin dan kruislings 
de wol om het zeepje te wikkelen en eerst de hoeken mee te nemen. Als je alle hoeken 
gehad hebt kun je de rest van de wol gebruiken om de overige open plekken te 
bedekken, het eindje zachtjes aanwrijven. 
 
Stuk wol: een stuk wol zo pluizen dat eventuele dikkere stukjes ook dun zijn. Voor het 
stuk wol heb je één basiskleur en twee kleine stukjes. Ook deze kleine stukjes alvast 
laten pluizen zodat het allemaal klaar ligt. Met het stuk wol pak je het zeepje zo in dat 
alles bedekt is als een cadeautje. Op dunnere plekken leg je de stukjes extra wol. Even 
zachtjes een beetje aanwrijven. 
 
Als je zeepje helemaal ingepakt is stop je het in je pantykousje. Dompel het dan onder 
in het warme zeepwater. Iets uitknijpen en dan begint het vilten. 
Door in snelle heen en weer gaande bewegingen over het noppenfolie te wrijven, telkens 
een andere zijde van het zeepje (zijkanten niet vergeten). Dit blijf je een tijdje doen, 
het gaat heel erg zepen.  
 
Als je na een tijdje in de panty kijkt zal het zeepje nog los in zijn velletje zitten, 
belangrijk is dat de wol wel goed aan elkaar is gehecht. Als dit het geval is kun je het 
zeepje uit de panty halen (als het vast zit even iets trekken). Dan kun je het zeepje in 
je handen verder vilten door te wrijven en te draaien, alle kanten op.  
 
Na een tijdje, als het velletje erg los blijft sla je per zijde even een paar keer hard op 
de noppenfolie (de lucht er een beetje uit). Als je dit met alle zijden gedaan hebt kun je 
het weer verder vilten in je handen. Als je handen heel zeperig zijn even het zeepje 
afvegen aan de handdoek, net als je handen.  
 
Tussendoor kun je af en toe het zeepje in het water weer dompelen, of afwisselend 
warm en koud water. Ervaring leert wat het best werkt. 
 
Als op een gegeven moment het wolletje strak om het zeepje zit ben je klaar. Spoel het 
zeepje af in het koude water, droog het een beetje met de handdoek en laat het verder 
in de lucht drogen.  

Ga jij mee op Kunstzinnig Avontuur? 
Sabine de Raaf, sabine@kunstzinnigavontuur.nl 

 


