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INSPIRATION:
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MATERIALER:
Merinould ca. 100 g, gazestof eller silke, vandflaske med huller i låget, foerstof (ca. 1,5x3,5
m), snor, håndklæde, sort sæk, sæbe og masser af vand. Tørretumbler eller saftkoger.
Jeg bruger Urtekram’s Universal rengøring som sæbe. Den er nem at opløse i vandet samt
mild mod hænderne. Du kan også bruge sæbespåner – men vær opmærksom på at få opløst
spånerne helt.

FORBEREDELSER:
Nuno betyder, at ulden er filtet sammen med et stykke stof. Det kan være gazestof, løstvævet
stof eller silke.
Find ud af hvor stort dit sjal skal være. Sjalet vil krybe ca. 50% under filtningen. Det betyder,
at du skal gange både længden og bredden med 1,5. Hvis du vil lave et sjal, som er 150 cm
langt og 45 cm bredt, så skal du starte med en længde på 300 cm og en bredde på 90 cm.
Valget af farver kommer jo helt an på, hvad man skal bruge sjalet til – og hvilke farver man
holder af. Det er kun fantasien, som sætter grænsen. Til det viste sjal har jeg valgt en skøn
æblegrøn gaze og lilla uld. Jeg har valgt at fremhæve gazen ved, at ulden ikke lægges over
hele gazestykket. Man kan også lægge uld på hele gazestykket – og evt. dekorere det med
blomster lavet i uld. Denne vejledning vil fortælle, hvorledes det viste sjal er lavet – men også
i ord fortælle, hvordan du kan gøre, hvis du vil lave det med uld på hele gazestykket. Se under
det enkelte trin punkt Variation.
Begynd med at forberede underlaget. Læg foerstoffet ud på arbejdsbordet.
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FILTEVEJLEDNING:
Trin 1:
Læg gazen ovenpå foerstoffet – sørg for at der ikke er
folder. Start lidt inde på bordet – du får brug for pladsen
senere i processen.

Trin 2:
Ulden måles op i en strimmel på 300 + 20 cm. Denne
strimmel deles i 3 strimler.

Trin 3:
Bred den enkelte uldstrimmel ud – forsigtigt fra den ene
ende til den anden. Jeg har valgt, at enderne skal være
spidse, derfor er de ikke bredt ud.
Tips:
Undervejs kan strimlen rulles rundt om et rør.
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Trin 4:
Læg uldstrimlerne på gazen. Hvis du har rullet
uldstrimlerne på et rør, er det nemt at lægge ulden på ved
at rulle fra den ene ende til den anden.
Variation:
Spring trin 2 og 3 over.
Træk tynde totter uld ud ved at tage fat i de yderste hår
og trække let. Læg totterne på gazen. Hvis du ønsker et
kraftigt sjal, lægges der to lag uld på gazen, et lag i hver
retning.
Hvis du ønsker at dekorere sjalet med bl.a. blomster, skal
du gøre dette nu.

Trin 5:
Sprøjt forsigtigt vand på ulden og gazen ved hjælp af
vandflasken med huller i låget.
Rul et håndklæde sammen og fugt det med vand. Læg
den i den ene ende af sjalet (der hvor du gjorde plads i
trin 1). Rul foerstof omkring håndklædet, så det ikke
kommer i kontakt med sjalet.
Rul sjalet forsigtigt sammen omkring håndklædet. Pas på
der ikke bliver folder undervejs. Bind rullen sammen med
snore omkring enderne og om et par steder midt på
rullen.

Trin 6:
Næste trin i processen er at dampe sjalet. Dette gør jeg i
en saftkoger. Rullen foldes sammen, så det kan være i
saftkogeren – og dampes i 10 – 15 minutter.
Læg herefter rullen i en sort sæk.
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Trin 7:
Nu skal du i gang med ’rugbrødsmotoren’. Sækken med
rullen bumbles ca. 200 gange op og ned. Sørg for at rullen
bliver vendt, så alle sider bliver bumblet. Denne proces
gør, at ulden ”kravler” ind i gazestoffet.
Bumbleprocessen fortsættes, indtil man fornemmer at
ulden er ”kravlet” ind i gazestoffet.
TIPS:
Trin 5 og 6 kan også gøres i en tørretumbler. Læg rullen i
tørretumbleren og lad den tumble godt rundt i den varme
luft i 20 – 30 minutter. Sørg for at rullen ikke klæber sig
fast til trumblen.

Trin 8:
Næste trin i processen er at ”kaste”. Forbered noget varmt
sæbevand i en balje.
Rul forsigtigt sjalet ud af foerstoffet. Det gør ikke noget,
hvis lidt uld har sat sig fast på foerstoffet, træk det bare
forsigtigt af.
Dyp sjalet i det varme vand, tag det op og knug det meste
vand ud. Herefter begynder man forsigtigt at kaste sjalet
ned i bordet 10 – 15 gange. Ret det derefter ud og pas på,
at der ikke bliver sammenfiltninger. Dyp igen sjalet i det
varme vand og gentag processen. Efterhånden kan sjalet
kastes hårdere ned i bordet. Bliv ved indtil du har den
ønskede størrelse og kvalitet.
Trin 9:
Skyl sjalet i rent vand. Læg det fladt til tørre – gerne
ovenpå et håndklæde. Det kan evt. centrifugeres let,
hvilket gør, at sjalet bliver hurtigere tørt!
Sjalet er nu klar til brug – brug den omkring
skuldrene eller halsen. Nyd en!
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