Drie Kersttrolletjes
Wat heb je nodig:
Wijnrode Merino wol in vlies gekaard
Grijze wol en een klein plukje huidkleurige wol
Witte Merino wol in band gekaard
Viltnaald
Olijfzeep
3 kleine wolkralen van 5 mm doorsnee.
Dun plastic van, b.v. plastic draagtas.
Verder is het handig een stukje tule of noppenfolie te
gebruiken.

Knip van het dunne plastic drie driehoekjes uit.
De grootste is 8,5 cm hoog en 10 cm breed
De kleine zijn 6 cm hoog en 5,5 cm breed.
Knip de onderkant eventueel een beetje rond.

Maak met de olijfzeep en heet water, alvast
een sopje, een liter is ruim voldoende.

Vorm van de rode wol, laat wel de vliesstructuur tact, kleine driehoekjes, rondom ruim 2 cm
groter dan de plastic mallen.
Zorg dat de wol overal even dik ligt. Aan de
randen zal dit uiteraard wat dunner zijn, zodat
het mooi uitloopt.

Maak ze in het middennat met het warme olijfsopje.
Leg er tule of bubbeltjes plastic over en wrijf
voorzichtig over het natgemaakt stuk.
Geen tule of bubbeltjes plastic bij de hand, doe
dan om je hand een plastic handschoen of eventueel een boterhamzakje. Als de wol maar niet
aan je vinger blijft hangen.

Vouw de onderste rand om en wrijf de wol
voorzichtig weer een beetje vast. Dit hoeft
maar heel licht, geen ruw wrijven, maar zacht
rondjes draaiend aaien.

Leg dan de mal weer op de wol.

Vouw de wol, met het plastic bijna half om. De
wol die eerst links uitsteekt, komt minimaal
voor de helft op het plastic rechts te liggen.

Vouw dan de wol van rechts naar links, zodat
de muts gesloten is.

Leg er weer tule of bubbeltjes plastic over en
wrijf heel voorzichtig, maar al snel iets steviger
over de natte wol. Laat de punt nog even met
rust.

De wolvezels van deze wol, grijpen heel snel in
elkaar en vormen zo al snel een mutsje.
Neem nu de mutsjes tussen je handen en wrijf
nu steeds steviger om echt te vilten. Neem ook
de punt van de muts nu mee, die wordt zo mooi
stevig, dun en lang. De mal zal er nu uitvallen,
dat is prima.

Dan zie je de muts onder je handen veranderen,
stevig en mooi.

Hier links zie je boven het mutsje wat nog niet
gekrompen is door het vilten, daaronder de
muts van de zelfde maat, die dat wel is.
Vilt zo stevig de drie mutsjes en spoel ze uit
met koud water.

Wikkel van de grijze wol balletjes, alsof je wol
op wikkelt. Zorg ervoor dat de wol steeds plat
erop komt, geen draaien erin.

Maak zo drie bolletjes, twee van 3,5 cm doorsnee en één van 4,5 cm doorsnee.

Maak ze nat met het warme olijfzeepwater en
draai ze stevig tussen je handen. Zorg voor stevige
mooie balletjes. Deze wol vervilt mindergoed dan
de rode, dus even stevig rollen. Links het gekrompen balletje, rechts het originele.
Spoel ze als ze klaar zijn ook uit met koud water
en doe ze met de mutsjes in de wasmachine om te
centrifugeren.

En dan heb je dit, drie balletjes en drie mutsjes.
Rek de onderkant van de mutsjes eventueel iets
uit, zodat ze goed over de bolletjes passen.

Knip een stukje witte wol of, de lengte is ongeveer de doorsnee van het balletje. Voor het
grote balletje gebruik je de gehele dikte van de
witte wol, voor de kleine de helft.

Bedek met de wol een derde van de omtrek van
het balletje en prik het met de viltnaald in het
midden, over een strakke lijn, vast in het balletje.

Blijf prikken over die lijn, zodat de wol goed
diep komt te zitten en de wol als vanzelf van
beide zijden naar elkaar toekomt om één
baardje te vormen.

Zet dan het mutsje op en prik dit langs de rand
vast op het bolletje.

Neem een wolkraal en een heel klein beetje
huidkleurige wol. Vouw dat om de wolkraal
heen en prik de wol die uitsteekt tussen baardje
en neusje vast.
Neem voor het grote trolletje een wat dikker
plukje wol, zodat zijn neusje wat groter wordt.
Je kunt dan ook eventueel eerst een beetje extra
wol om het bolletje wikkelen.

En dan staan er, zonder dat er een schaar of
naald en draad aan te pas gekomen zijn, zomaar
drie grappige kersttrolletjes. Tijd om ze een
mooi plekje te geven.
Met wat mos of besjes in een schaal, maar ook
leuk om op te hangen in de Kerstboom!

Heel veel plezier gewenst.
Heb je de smaak van het natvilten te pakken gekregen en
ben je ook dol op trollen. Kijk dan eens in mijn Etsy shop,
daar zijn meer trollen te vinden waarvoor je zelf de muts
moet vilten zoals Jultomte, Hartje Winter trollen en natuurlijk de Winterwachter.
www.etsy.com/shop/tintangel
Materiaalpakketjes zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in dezelfde shop en in mijn materialen shop
www.etsy.com/shop/thegeneroussheep
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Dit soort trollen zie je veel in Scandinavië, op
allerlei manieren gemaakt. Deze uitvoering,
beschrijving en foto’s, zijn van mijn hand en
daardoor auteursrechtelijk beschermt. Deze
turorial is alleen voor persoonlijk gebruik.

