
Workshop vilten bolhoedje maken 

Zowel Mrs. Morgaine, als haar echtgenoot Mr. Matthew dragen een bolhoedje, In deze workshop leg ik 

met behulp van vele foto’s uit, hoe die gemaakt kan worden. De benodigde materialen en patronen zitten in 

de pakketten, hier alleen de uitgebreide uitleg. 

Knip een lapje, maat zie patroon en maak dat door en door nat met warm water. Trek het daarna heel strak, 

om de meegeleverde houten kraal. Trek het zo strak, dat er zo weinig mogelijk plooien op de kraal te zien 

zijn. Het vilt is sterk, dus niet bang zijn dat het vilt gaat scheuren. Knoop er een touwtje om en laat het ge-

heel goed drogen, het moet echt door en door droog zijn. Eventueel een beetje stijfsel gebruiken in het wa-

ter. Is het door en door droog, dan voorzichtig het touwtje verwijderen. 



Leg de rand van de hoed om het bolletje. Voor het hoedje van Morgaine, zie foto links, de rand er wat min-

der ver omheen schuiven dan voor de bolhoed van Matthew, die laatste mag echt tot halverwege, zie foto 

rechts.. 

Speld de rand rondom vast. En festonneer vervolgens de rand. Een vinger in het bolletje geeft lekker hou-

vast.  

Is de rand rondom vastgezet op de bol, dan net onder de rand het teveel aan vilt voorzichtig afknippen. En 

dan is onderstaande het resultaat. 



Leg de tweede rand er onder en festonneer de beide randen rondom op elkaar. Festonneer vervolgens ook 

de binnenrand voor en nette afwerking. 

En dan is het hoedje klaar.  Knip een rondje ter grootte van de rand van de hoed voor de hoed van Matthew, 

voor het hoedje van Morgaine een rondje ter grootte van de binnenkant van de hoed, het rondje wat je er 

uitknipt dus. Rimpel dat rondje rondom in. 

Trek de draad helemaal aan en hecht af. Dit bolletje komt ter ondersteuning van de vorm in de hoed. Dit 

om te voorkomen dat hij indeukt. 

En klaar is de hoed, tenminste, bijna. Voor de afwerking,zoals de randen omhoog zetten, de strik en de tule, 

zie de pakketten van Morgaine en Matthew. 
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