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Even bijpraten… 
Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven krijgen we eindelijk onze vrijheid weer 
terug. Fijn toch! De afgelopen weken ben ik aan het natvilten geslagen. Ik zei altijd dat ik daar 
niet aan wilde beginnen, het kliederen met zeepsop. Maar omdat er een klant een 
naaldviltworkshop kwam volgen met het doel eigen tekeningen over te nemen op een viltlap, 
heb ik toch de stoute schoenen maar aangetrokken en heb ik een paar viltlappen gemaakt. En 
het is leuk hoor! Ik heb al verschillende soorten wol geprobeerd en het vilten gaat heel goed. 
Vooral met alpacawol kan ik mooie dunne viltlapjes maken, omdat de haren van alpaca’s heel 
fijn van structuur zijn. Met behulp van een tekening kun je ook een afbeelding op de viltlap 
maken (3D naaldvilten). Daarover straks meer.  
 
Nieuw! Cursus beer of aapje naaldvilten 

Meestal maak ik met naaldvilten wat kleinere beestjes of figuurtjes, 
maar afgelopen zomer heb ik mijn eerste beer gemaakt. De armen en 
benen van de beer kunnen bewegen, want ze zitten via het lijfje van de 
beer aan elkaar met een wollen draad. De basis van de beer is 
schapenwol en zijn vacht bestaat uit alpacawol. Zo’n beer maak je niet 
zomaar even in een naaldviltworkshop, want er gaat best wat tijd in 
zitten. Daarom heb ik er een cursus van gemaakt van 4 lessen van 2 uur. 
De cursus kost €90,- De beer is ook verkrijgbaar als naaldviltpakket met 
werkbeschrijving voor €24,50. 
Na de beer volgde het aapje. Het aapje is vrolijke buitelaar, net als de 

beer kan hij armen en benen bewegen. Het aapje heeft daarnaast ook ijzerdraad in handjes 
en voetjes, zodat hij ergens aan kan hangen. Zijn vacht is ook gemaakt van alpacawol, maar heeft een harig karakter 
omdat de wol op een andere manier is vastgevilt. Ook het aapje kun je maken tijdens een cursus van 6 lessen van 2 
uur. Deze cursus kost €120,- Rond de zomer is het aapje als naaldviltpakket verkrijgbaar.  
 
Nieuw! Workshop natvilten 
Maak unieke viltlappen (3) van schapen- of alpacawol. Tijdens deze workshop ga je viltlappen maken van gekaarde 
wol. De kleuren van de wol kies je zelf. Ik laat je de techniek zien en help je op weg. De viltlapjes kun je gebruiken 
als achtergrond om een afbeelding op te vilten, als hulpmiddel om een frame van ijzerdraad mee te bekleden of als 
basis om een b.v. een jas te maken voor een gevilte kabouter. Natvilten vergt best wat lichamelijke inspanning. Je 
moet wrijven en kneden. Als je al last van je handen hebt neem dan een deegroller mee. Dat werkt ook. Deze workshop 
duurt 2 uur en kost €29,50.  
 
 

  
 

 
 
Nieuw! Workshop 3D naaldvilten 

Op een gevilte lap van wol vilt je met je viltnaald een afbeelding. De 
afbeelding mag je zelf kiezen, ik heb al best een aardig assortiment 
tekeningen. De tekening neem je m.b.v. carbonpapier over op soluvlies, een 
in water oplosbaar vlieseline. Het Soluvlies speld je vast op je viltlap waarna 
je de tekening inkleurt met wol. Door te werken met verschillende diktes in 
lagen wol kun je perspectief aanbrengen in je tekening. Door krulwol te 
gebruiken krijgt een afbeelding van een schaap een levensechte vacht. Deze 
workshop duurt 2 uur en kost €30,- 



Nieuwsbrief Atelier Nieuw Vermaak  

 

Februari 2022 
 

Volg Atelier Nieuw Vermaak op     

Nicolien van Vliet 
Dorpsweg 86-A 
4221 LJ Hoogblokland 
06-40682715 

info@nieuwvermaak.nl 
www.nieuwvermaak.nl 

 

 

Informatie over de workshops: 

Kaarsen maken en cadeaulabels stippen 
Tijdens deze workshop maak je 2 kaarsen in je favoriete kleur(en) en 
stip je 1 of 2 cadeaulabels. Deze workshop duurt 2½ uur en kost 
€ 27,50 
 

Vanwege hygiëne maatregelen staan er houten stoelen in het atelier. Wil je wat zachter zitten, neem dan zelf een 
kussentje mee. Tijdens de workshops zal ik een mondkapje dragen, omdat ik je niet kan laten zien hoe je moet 
spinnen/naaldvilten/mozaïeken/stippen op afstand. In het atelier is genoeg ruimte om tussen de deelnemers 
1½ meter afstand te houden. 

Workshop mozaïeken 
Bij deze workshop ga je aan de slag om het mozaïeken onder de knie te krijgen. 
Je kunt mozaïeken op een tegeltje, een dienblad (wel zelf aanschaffen) of op een 
mal van beton (lieveheersbeestje, paddenstoel). Geef aan waar je voorkeur naar 
uitgaat, dan maken we er een leuke workshop/cursus van.  Deze workshop duurt 
ongeveer 2 uur en kost € 24,50. Voor grotere voorwerpen geldt een aparte prijs- 
en tijdopgave. 
 
 
Workshop naaldvilten  
Met behulp van een viltnaald en lontwol maak je een leuk beestje. De 
workshop voor beginners (klein diertje/figuurtje) duurt 2 uur en kost € 22,50. 
 
 
 
Workshop wol spinnen 
Bij de workshop wol spinnen ga je aan de slag met schapenwol om er een 
draadje mee te spinnen. Deze workshop is vrij intensief; in 2 uur tijd lukt 
het je om een draadje te spinnen, maar daarvoor moet je flink aan het 
werk. Voor wie het spinnen onder de knie heeft is er de gelegenheid om 
te oefenen met de E-spinner. Deze workshop kost €25,-  
 

 
Workshopkalender 
Op de website wordt nu per maand een workshopkalender gepresenteerd. 
Inschrijven voor de workshops kan via www.nieuwvermaak.nl/wsapp. (Mailen 
naar info@nieuwvermaak kan natuurlijk ook.) Als ik de inschrijving heb 
ontvangen, stuur ik je een mail met verdere informatie. 
 
 
Verkoop geverfde wolkrullen 

Afgelopen winter heb ik Mohairwol en Blue faced 
Leicester wol geverfd omdat ik het nodig had 
voor een project. Het pakte goed uit en deze 
prachtige geverfde krulwol gebruikte ik voor de 
kapsels van winterprinsessen, een project waar 
ik samen met mijn zus aan werk. De krulwol is te 
koop in de webwinkel. 
 

 

http://www.nieuwvermaak.nl/wsapp/
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Verhuur atelierruimte 
De gezellige atelierruimte van Nieuw Vermaak is ook te huur voor iedereen die 
graag een workshop of cursus wil geven en thuis geen ruimte heeft. Het atelier 
(ruim 50 m2) beschikt over een eigen ingang, toilet en keukenblok. Er is ruimte 
voor 8 personen en een docent. Koffie/thee en schoonmaakkosten zijn inclusief. 
Zeer gunstig gelegen in het centrum van Hoogblokland, voldoende gratis 
parkeergelegenheid in de buurt en prima te bereiken via de A 27. De ruimte kan 
ook ‘s avonds en op zaterdag gehuurd worden. Meer informatie via 
www.nieuwvermaak.nl/atelier of 06-40682715. 
 

http://www.nieuwvermaak.nl/atelier%20of%2006%1e40682715

