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Wil Fritsma 

 

Materialen en Uitrusting 
 
 Ter inspiratie een kopie of foto (A4 formaat) van een landschap. 
 Naaimachine (let op: de naaimachine met toebehoren wordt alleen gebruikt als er nog 

tijd voor is), naaigerei, snijmat, liniaal, rolmes. 
 Stopvoet, basisvoet en eventueel een koordvoetje. 
 Naaimachine garens. Bijpassende naalden. 
 Acrylvilt (ecru) aan de meter ± 35x35 cm. Lutradur ± 35 x 25 cm. Informeer in de 

desbetreffende winkel of u deze 2 materialen kunt kopen anders kunt u het bij mij 
bestellen( graag 4 weken van te voren). 

 Plakbare tussenvulling van Hobbs, ± 35 x 35cm. 
 Vliesofix ± 25 x 25 cm, bakpapier. 
 Zwarte katoen of andere donkere kleur ± 25 x 25 cm. Achterkant lapje 35x 35 cm. 
 Kraaltjes, lovertjes, knoopjes. 
 Borduurgarens, wollen garens, borduurnaald. 
 Merinowol ( ongeveer een boterhamzakje vol met een paar kleurtjes, voor natvilten), 

oude handdoek, keukenrol, afwasborstel, barbecue satéprikker, stukje noppenfolie 40 x 
40 cm en 2 plastic boterham zakjes. 

 Zijdematerialen zoals coconnetjes, silk rods, silk hankies (een paar kleuren).Werkt u niet 
met silk hankies dan heeft u ± 100 gram merinowol (in een paar kleuren/gradaties, voor 
droogvilten) nodig. 

 Wilt u een bloemenlandschapje maken neem dan een paar kleuren synthetische organza 
mee. 

 5 vilter (needle felting tool) van clover voor handmatig punchen of een punchmachine als 
u deze in uw bezit heeft. 

 1 grote borstelmat (clover) (dit onderdeel alleen aanschaffen als u geen punch machine 
heeft) 

 2 Neocolor watersoluble II krijtjes, kleur turquoise blauw en mauve (violet), deze krijtjes 
zijn verkrijgbaar bij winkels voor teken en schilders benodigdheden (ik neem ook mee). 

 Pen en papier voor aantekeningen. 
 N.B. Stem alle gekozen materialen qua kleur en gradatie op elkaar af. 
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