
Wat te maken van een oude wollen trui? 
 

“Warme Wanten”
 

Zijn makkelijk te maken, lekker warm voor op de fiets of
voor tijdens het wandelen.

 
Je kunt van jouw favoriete wollen trui in een handomdraai
heerlijk warme wanten maken. Je kunt de trui zo recyclen
als je hem niet meer draagt. Dit is een relatief eenvoudig
patroon.
------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Benodigdheden:
 

 -Een wollen trui, die te warm is gewassen, of een
versleten wollen trui die je te warm wast zodat deze
krimpt en zo een stevige gevilte kleine trui is
geworden.
- wit papier of patroonpapier
- potlood
- papierschaar
- spelden
- stofschaar
- naaimachine
- naaigaren
- borduurnaald
- borduurgaren of ander materiaal

 



Patroondelen 
 

Patroon van handomtrek maken, nodig voor 4 delen
om 1 paar wanten te maken.
2x + 2x gespiegeld.

Werkbeschrijving

1. Maak een patroon voor 1 paar
wanten met de vorm van je hand en
pols. Teken aan de rand van het patroon
1 cm naad en knip het uit met een
papierschaar. De onderkant krijgt geen
naad.

 

2. Mocht je de want willen versieren 
met bijvoorbeeld een borduursel, dan 
kan je dat alvast aangeven op het 
patroon.

3.Speld het patroon op een dubbele
laag stof van de trui. Zorg dat je het
1 keer als dubbele laag stof kunt
uitknippen en dat de onderkant van
de want, de onderkant van de trui is,
dan is het ook gelijk afgewerkt. 



4. Daarna langs het patroon uitknippen.
Daarna nog een keer het patroon op de
stof leggen maar dan in spiegelbeeld.

5.Leg de goede kant van de stof, op de
goede kant van de stof. Speld het op een
paar punten vast. Stik op 1 cm naad de
want dicht met de naaimachine. 
De onderkant niet, die blijft open. Zorg
dat je aan het begin en het einde van het
stiksel goed aan en afhecht. 

6. tik op 1 cm naad de want dicht met
de naaimachine. 
De onderkant niet, die blijft open. Zorg
dat je aan het begin en het einde van
het stiksel goed aan en afhecht.



7. Je kunt de naad nu wat bijknippen en 
in de hoek van de duim iets uitdunnen.



8 .Draai de want van binnen naar buiten en 
leg ze plat op tafel.  Controle: Loopt de vorm 
goed rond is alles goed dicht? 
Anders dit eerst herstellen. En trek de want 
aan. Is deze goed? Of moet hij nog wat kleiner 
worden? Dan kan je dit nu aanpassen.

9. Strijk ze zachtjes plat op de temperatuur 
van wol. De wanten zijn nu klaar.



10. Mocht je ze nog willen versieren, dan is
dit het moment.
Dit kan met borduurgaren, je kunt ook vilt 
vormpjes erop appliqueren, kraaltjes of 
ander materiaal erop vastmaken. 
Maak er wat moois van!

Tevreden over het resultaat, is het mooi 
geworden? Stuur een foto naar info@esgii.nl 
of deel deze op Facebook en/of Instagram 
op esgii.sloffen

Of heb je nog hulp nodig? Stuur een email 
naar info@esgii.nl dan help ik je verder.

Deel je creatie met 
#wollenwanten #wanten #esgii #recycling
#duurzaam

Heb je nog hulp nodig? Stuur een email 
naar info@esgii.nl dan help ik je verder.

Groeten Annelies Hendriks 
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