
Tutorial GEVILTE HART MET GAT ERIN/FELTED HEART WITH HOLE IN IT

Stap 1/step 1:

Neem een het plastic binneneitje van een verrassingsei en vilt daar met wol omheen,
niet door en door, maar wel zover dat hij redelijk om het eitje zit.
Take the plastic container of a children’s surpise egg and felt some wool around it,
not through and through but enough that it stays at its place.

Stap 2/step 2:

Neem een royaal stuk wol en vilt dit in de vorm van een hart, ook dit keer niet al
helemaal door en door maar wel genoeg dat hij stevigheid heeft.
Take a certain amount of wool and wet felt it in the shape of a heart, again not
through and through but enough that is becomes chunky and sterdy.



Stap 3/step3:

Neem een stukje papier en teken daar de omtrek van het plastic eitje op. Leg dit
midden op het hart en tekken met een watervaste stift even wat puntjes zodat je zo
meteen weet waar je moet knippen.
Take a little piece of paper and draw the outline of the little plastic container, put it in
the middle of the heart and mark with a permanent marker some dots, this way you
know where to cut in a minute.

Stap 4/step4:
Knip met een klein schaartje het rondje uit het hart, je ziet het overgebleven rondje
ernaast liggen.
Cut with small siccors the circle out of the heart, on the left side you see the circle
that came out of the heart.



Stap 5/step5:

Steek het met wol beklede eitje in het gat/Put the with wool surrounded container in
the hole.

Stap 6/step 6:

Neem een paar verschillende kleuren wol, trek dat wat uit elkaar en denk eraan niet
te veel te nemen en leg dit over het geheel van stap 5.
Take a couple of colours of wool, pull it a little because this way it is showing through
the basic colour and put it around the heart with container as shown in step 5. Please
remember not to use to much wool.



Stap 7:

Begin nu het geheel goed door en door te vilten tot de maximale krimp bereikt is.
Start with wet felting again and make sure you felt it through and through until you
have reached the maximum shrink.

Zoals je hier kunt zien zit de helft van het eitje aan de ene kant en de helft aan de
andere kant.
As you can see the container is half in front, half in the back.



Stap 8/step 8:
Je steekt op gelijke afstand van elkaar naalden rondom het eitje zodat je weet waar
je moet knippen.
Pin some needles at equal distance from eachother around the container, this way
you know where to cut.

Zodra je alle puntjes geknipt hebt verwijder je de naalden en doet hetzelfde met de
achterkant.
When you finished the cuttings, remove the pins and repeat this on the other side.



Stap 9/step9:

Verwijder het eitje, en sla de blaadjes wat naar achteren, zoals je aan sommige
groene stukjes kunt zien is deze binnenkant nog niet helemaal door en door gevilt,
dus dat moet je nog even doen. Daarna het geheel goed uitspoelen en laten drogen.
Remove the container and bend the leaves a little. As you can see at some of the
green parts, the innerspace isn’t felted through and through yet, so you have to felt it
a little further. Then rinse it in hot and cold water to get ride of the soap, then let dry
completely.



Stap 10/step 10:

Naai wat kleine glazen kraaltjes op de groene blaadjes. Neem een stevig zwart
touwtje en rijg hier de grote kraal en leg een knoopje zodat hij straks in het midden
van het gat blijft hangen. Neem nu een lange naald en steek vanuit het gat naar
boven. Rijg nog wat kralen ter versieren en leg een knoop aan het einde van het
touw.
Sew some litle glass beads on the leaves. Take a strong black fiber and put a bead
on, this bead will form the centre of the heart. Tread the fiber from the centre of the
heart to the top. Tread some beads for decoration and tie a knot at the of the fiber.



Omdat hij bij mij op de vensterbank staat boen de verwarming draait het hart
voortduren, zo ziet het er dus uit van de zijkant gezien.
Because my heart is in a vase on my window sill above the central heating, the warm
air causes the heart to turn and turn all the time. This is how it looks at its side.



Hier nog een close-up maar er dan schuin inkijkend.
Here a close-up with an angle.

Een close-up van het gat/Close-up from the hole.

Heb ook nog wat kleurtjes over het overgebleven rondje gevilt en weet nog waar of
wanneer maar dit gaat vast en zeker gebruikt worden in een of ander vilt project.
Want welke mixed media diva gooit er iets weg hahaha. Put some colours on top of
the circle that was cut out and felted it. Someday, somehow this will show up in a
new felting project. Because which mixed media artist throws anything away hehehe.



Een ander viltprojectje wat ik eerder maakt met een bloem aan maar een kant.
Omdat het eitje dus alleen aan de voorkant zat worden de blaadjes wat langer. En
als je voordat het het opgesneden hart verder in gaat vilten de groene blaadjes
voorzichtig los haalt en een beetje bijknipt  lijkt het alsof het 2 bloemen zijn. Het hele
hart is dus uit een stuk gevilt.
Another felting project only this time the container was only at the front, that is why
the leaves are much longer and if carefully you peel the green leaves from the
coloured leaves before felting the leaves through and through it looks like there are
two flowers, but its felting out of one piece.

En dit was het eerst hart dat ik gevilt heb, het begon te kriebelen toen ik de hartjes op
Janine’s blog zag. Kijk hier maar eens: http://jeanysbrunnen.blogspot.com/
This was the very first heart I ever felted, it started to itch when I saw the hearts
made by Janine, look here: http://jeanysbrunnen.blogspot.com/

Veel plezier/have fun! Groetjes Hermine
© Hermine Koster – http://herminesplace.wordpress.com/


