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Filtede bolde, påskeæg m.m.  

Skrevet som faglig læsning til håndarbejde. 

 

 

Form en bold, et æg eller lignende af fiberfyld. Det er det fyld, der også bruges til puder m.m. 

Vikl hvid bomuldsgarn omkring. Form samtidig bolden eller hvad du nu vil lave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træk en tot uld ud af bundtet med karteflor. 

Se på billedet: Hold om kartefloret med den ene hånd og træk en tot ud med den anden hånd. Det er 

forbudt at klippe det af med en saks. Så bliver uldfibrene for korte. 
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Med fingrene spredes uldfibrene fra hinanden. Det skal blive løst og tyndt. Tænk på et spindelvæv. Når du 

gør det rigtigt tyndt, bliver dit færdige filt mere jævnt. 

 

 

Pak nu din form ind i det løse uld. Pak på kryds og tværs indtil formen er helt dækket. Jo mere der pakkes 

på kryds og tværs, jo bedre bliver filtningen. På den måde kan uldfibrene bedre gribe ind i hinanden. 
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Nu er formen helt dækket af karteflor og du kan gå videre til at vådfilte. 

Til det skal bruges sæbevand: 

Til 1 l. varmt vand og ca. ½ dl. sæbespåner. Pisk ikke, men lad sæben opløses i vandet. 

 

 

Hold det, der skal filtes, i den ene hånd. Med den anden hånd hældes sæbevand op over indtil det hele er 

gennem vådt.  

Det bliver stort og fyldt med luft. 
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Nu skal der gnides forsigtigt på den våde uld. Lidt på samme måde, som du ville kæle med en lille kat. 

Vend hele tiden rundt på arbejdet og gnid et nyt sted. 

Lige nu er arbejdet meget rynket og det ser ud til at være alt for stort. Gnid ovenpå de steder, der buler ud. 

 

 

 

Når det begynder at hænge sammen, kan det dyppes ned i vandet.  

Der arbejdes nu lidt hårdere med filtningen.  

Rul det mellem hænderne ligesom når der formes boller. 

Til sidst kastes arbejdet ned i en spand. Det får det filtede til at trække 

sig endnu bedre sammen.  

Du er færdig med at filte når du ikke mere kan trække totter ud af 

arbejdet. 

Slut af med at skylle din bold/figur rigtig godt til der ikke løber mere sæbevand ud af den. 

Giv figuren den rigtige form og læg den til tørre. 
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