
Tuften: zo                       je 
een bloem van wol!

De benodigdheden: 

Tuftpennen, borduur-
ring, jute, wol, schaar, evt. 
stift voor het tekenen van 
een ontwerp

Stap 1: 

Klem de jute 
tussen de ringen, 
zodat de jute 
strak gespannen is

Stap 3: 

Trek de wol ook 
door het gaatje 
in het uiteinde 
van de pen

Stap 2: 

Trek de wol door 
de tuftpen

Leuk dat je deelneemt aan het Community art-project: Bloemen van Wol!
In de aanloop naar 4 mei creëert wolkunstenaar Eric Reede graag samen met jou en 
zoveel mogelijk andere inwoners van Veenendaal prachtige, wollen bloemen door te 
gaan ‘tuften’. Op 4 mei staat Eric de hele dag op de Markt en voegen we de bloemen 
samen tot één grote krans voor de kinderherdenking om 16.00 uur. 
Daarnaast gebruiken we de wollen bloemen voor één lange slinger om daarmee op 
5 mei de bevrijding op de Markt te vieren.
Benieuwd hoe jij hiermee aan de slag kan? Volg dan de onderstaande stappen!

Stap 6 (en z.o.z.!): 

Bij het terugtrekken van de pen 
ontstaat aan de achterzijde een 
lusje. Bij de volgende steek dient 
de pen door de vorige lus gestoken 
te worden, net als bij vingerhaken.

Stap 4: 

Teken indien 
gewenst een ont-
werp op de jute

Stap 5: 

Steek de pen 
zover mogelijk 
door de jute



Stap 7: 

Is het rijtje klaar? Knip 
de lus door en trek het 
uiteinde iets aan

Stap 8: 

Begin ook eens aan 
de “achterzijde”. 
Zo ontstaan er ver-
schillende patronen

Wil je meer weten over
Bloemen van Wol op 4 mei?
 
Ga dan naar:
www.maakveenendaal.nl 
of stuur een mailtje naar
projecten@maakveenendaal.nl

Stap 9: 

En verder tuften maar!

Stap 10: 

Maak de ring los en 
knip de jute op maat

Stap 12: 

Het resultaat!

Op 4 mei lever 
je jouw bloem 
vanaf 10:30 uur 
in op de Markt

Stap 11: 

Vergeet niet 
de randen af 
te werken.
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