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Lidwina Charpentier exposeert momenteel in onze huidige wisseltentoonstelling 'Schouder aan Schouder'.
De firma GrooVi uit Nijmegen stelt belangeloos haar viltmachines ter beschikking voor de demonstraties van
Lidwina.
Rondviltmachine 1000R: natvilten
De rondviltmachine kan massieve ronde stangen vilt maken. Deze zijn te gebruiken om er plakken af te snijden
voor onder andere knopen en sieraden. Vele nieuwe toepassingen zijn te bedenken. Zo massief en stevig krijg je
de stangen niet als je met de hand vilt. Bovendien is deze machine tijd besparend. Wat normaal vele uren duurt,
kost nu een uur (afhankelijk van de gewenste stevigheid).
Kom het ervaren hoe het in zijn werk gaat. Ook is het mogelijk om prachtig rondvilt te kopen.

Naaldviltmachine: droogvilten
Met de naaldviltmachine kun je een meter breed naaldvilt maken. Patronen kun je vastzetten om naderhand met
natvilten geen problemen te hebben met het verschuiven. De naaldviltmachine kan een heel stevig tapijt maken
als het geheel diverse keren door de machine wordt gehaald. Ook kun je stoffen, gras, en andere soepele
materialen onder de naaldviltmachine leggen die dan aan elkaar worden gehecht.
Heb je diverse werkstukken gemaakt met de natvilttechniek dan kun je ze aan elkaar maken, of stoffen
toevoegen. Met een speciale knop kun je een gedeelte punchen en delen onbewerkt laten voor een verdere
invulling. Kom gerust met je ideeën en materiaal dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.
Bezoekers van het museum hebben ook de mogelijkheid om een
uniek werkstuk te laten vilten. Wanneer je bijvoorbeeld een
dierbare (fijnmazige) stof hebt, neem hem mee en laat het invilten
tot sjaal of tas. Je kunt ook zelf een shawl of ander kledingstuk
meebrengen om hierop een viltversiering te laten aanbrengen.
Prijsindicatie’s: een shawl € 30, een tas vanaf € 35 en wollen
inlegzolen € 8.
In de winkel van het museum is werk van Lidwina te koop. Ook de
werken in de expositie zijn te koop.

Terwijl Lidwina aan het werk is, is er tijd om het museum te bezoeken en de werken van haar in de expositie
'Schouder aan Schouder' te bewonderen.

Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst , T 077 - 398 16 50, info@kantfabriek.nl
Openingstijden: van dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen op afspraak.

