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001 Extra fijne 
merino lontwol
Een extra  fijne 
merino met een 
mooie witte tint. 
Universeel inzet
baar en bij uitstek 
geschikt voor fijn 
natvilten (nuno
vilten) en spinnen. 

339 Scotch Blend
Stevige, levendige 
licht grijsbruine 
wol van verschil
lende schapen
rassen uit de UK. 
Voor lekker ruig 
vilt of breiwerk.

210 Merino met 
tussahzijde blend
Een heerlijk zachte 
mix van fijne me
rino en tussah zijde 
voor een prachtige, 
subtiele glans.  
Om te vilten, te 
spinnen en om zelf 
te verven.

463 Greige
Gemêleerde wol in 
de warme, trendy 
tint greige (grijs/
beige). Uitstekende 
vilt eigenschappen 
en zeer geschikt 
voor XXLbreien.

401 Middelfijne 
merino lontwol
Zacht met veel 
volume. Mooie 
allround wol voor 
natvilten, spinnen 
en XXLbreien. 
Goed te com bi
ne ren met onze 
geverfde wol z.o.z.

464 Frans
Licht gemêleerd 
bruin. Soepele wol 
met een natuurlijke 
uitstraling.  
Geschikt voor 
vilten en XXL
breien en haken. 

420 Middelfijne 
merino lontwol
Europese wol met 
veel “spring” en 
volume. Hij is wat 
ruiger en daardoor 
geschikt voor 
stevig viltwerk en 
voor XXL breien 
van plaids/kleden.

483 Grijs
Deze zeer zachte, 
volumineuze 
merino blend 
van wolwit met 
zwart heeft een 
zeer eigen, subtiel 
karak ter. 

505 Middelfijne 
lontwol
Blend van  merino 
en corridale wol.  
Een mooie, voor
delige, universele 
basiswol voor 
vilten, maar vooral 
voor XXL breien 
en haken.

484 Beige
Het beige zusje 
van de grijze 483 
is een melange van 
wolwit en bruin.  
Zeer geschikt voor 
kleding  en geliefd 
bij spinners.

601 Superfijne 
merino lontwol
De fijnste merino 
in ons assorti
ment. Zeer zacht 
en soepel. Een 
prachtige wol voor 
het allerfijnste 
viltwerk en ideaal 
voor spinnen.

493 Gotland
Zware, glanzende 
wol van het Got
land pels schaap. 
Minder geschikt 
voor breien omdat 
je de lont sneller 
uit elkaar trekt.

Herkomst

Kleur/tint

Fijnheid

Mulesingfree

ZuidAmerika

Wolwit

19,5 micron

Ja

Australië

Lichtcrème

21,5 micron

Onbekend

NieuwZeeland 

Roomwit

24 micron

Ja

ZuidDuitsland 

Ivoorwit

25 micron

Ja

ZuidAmerika

Crèmewit

26 micron

Ja

Australië

Melkwit

16 micron

Ja

Herkomst

Kleur/tint

Fijnheid

Mulesingfree

Schotland/UK

Licht grijsbruin

ca. 35 micron

Ja

ZuidAmerika

Greige

ca. 27 micron

Ja

Frankrijk

Lichtbruin

28 micron

Ja

Australië

Grijs

22 micron

Ja

Australië

Beige

22 micron

Ja

Europa

Grijs

31 micron

Ja

Ongeverfde wol van verschil lende 
schapen rassen, in levendige witte, 
grijze en bruine tinten.

Een natuurproduct als wol is niet altijd hetzelfde. Elke kudde, elk schaap en elk 
scheer seizoen is weer anders. Let er daarom op dat je voor je project voldoende 
wol in één keer bestelt. We kunnen namelijk niet garanderen dat je bij een 
volgende bestelling precies dezelfde wol krijgt.
Lontwol 001 en 601: leverbaar als baaltjes van max. 1 kilo, niet als grote bumps. 

XXL breien en haken met lontwol

Met lontwol kan je niet alleen vilten 
of spinnen, maar ook super chunky 
armbreien. Of haken of breien met, 
dikke naalden, bezem stelen of zelfs 
PVCpijp! Zo maak je heerlijk zachte 
sjaals, plaids, manden en kussens.
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