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INSPIRATION:

MATERIALER:
Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 – 25 cm, foam til skabelonen,
vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand.
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.
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SKABELON:
A = 24 cm / B = 4 cm / C = 30 cm
Mønstret printes ud, men det skal forstørres til dobbelt størrelse, da mønstret nedenfor er
lavet i halv størrelse. Det giver en færdig pung på ca. str. 18 x 25 cm. Man kan selvfølgelig
også lave pungen uden at forstørre mønstret op – det giver bare en mindre pung.
Skabelonen tegnes op på foam, som herefter klippes ud.
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FILTEVEJLEDNING:
Trin 1:
Del ulden af bundfarven op i 8 lige store bundter.

Der bruges 1 bundt per lag. Der bruges i alt 4 bundter på
hver side af pungen.

plasticpose

Trin 2:
Klip plasticposen op, så den kan bredes fladt ud. Brug en
tynd plasticpose, da den glider nemmere.
Læg plasticposen fladt på bordet.

½

Læg skabelonen
plasticet.

½

ovenpå

i

den

nederste

halvdel

af

skabelon

Trin 3:
Tag et bundt uld. Start
med at lægge totter
lodret på skabelonen
(grøn pil).
Tag endnu et bundt uld
og læg nu totterne i
vandret på første lag
(sort pil).
Forsøg at lave totterne
ensartet
samt
lægge
dem i et jævnt lag.
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Trin 4:
Sprøjt forsigtigt sæbevand på ulden ved hjælp
af
vandflasken
med
huller i låget.
Fold den øverste del af
plasticet
ned
over
arbejdet. Glat forsigtigt
lufthuller ud med dine
håndflader.
Herved
bliver vandet også fordelt over hele arbejdet.

Trin 5:
Vend arbejdet. Løft forsigtigt plasticen væk fra arbejdet.
Fold nu uldenderne fra modsatte side ind over skabelonen.
Vær forsigtig – samt forsøg at lægge dem så glat som
muligt.
Gentag trin 3 og 4 på den anden side. Vend arbejdet og
gentag trin 5.
Gentag trin 3 – 5 på begge sider af arbejdet endnu en
gang. Det betyder, at der på hver side i alt nu er 4 lag uld.

Trin 6:
Arbejdet er nu klar til at
blive dekoreret.
Der er mange muligheder for dekoration.
Man kan dekorere på
begge sider eller bare
den ene side.
På
den
efterfølgende
side viser jeg 2 måder at
dekorere på. Men leg
endelig selv for at skabe
dit eget udtryk.
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Dekoration #1:
Her er der lagt totter af grå uld i to nuancer samt en lilla strimmel lodret på arbejdet.
Dernæst en grøn strimmel. Til sidst nogle cirkler i gul og lilla.
Dekorationen sprøjtes med vand og plasticen lægges over som i trin 4. Vend arbejdet. Fold
enderne ind og dekorér den anden side. Denne side sprøjtes også med vand og plasticen
lægges over som i trin 4.
Dekoration #2:
Lav små blomsterhoveder – disse er inspireret af tulipaner. Først er der lagt en lilla uldtot,
dernæst en lyserød samt gul uldtot. Dette for at skabe liv i blomsten. Læg blomsterhovederne på arbejdet. Lav nu nogle stængler i med grønt uld – samt nogle blade.
Dekorationen er kun på den ene side, så vær opmærksom på at afslutte enderne på
stænglerne, så de kun er på den ene side. Gentag trin 4.
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Trin 7:
Arbejdet er nu dækket ind i plastic og er klar til, at den
egentlige filteproces kan begynde.
Gnid nænsomt på arbejdet over hele fladen. Plasticen
hjælper med at glide rundt på arbejdet.
Når filtningen er i gang, så brug fingerspidserne for at
lægge flere kræfter i. Tilsæt lidt sæbe-vand af og til.
Dette gøres på begge sider af arbejdet.

Trin 8:
Klip den øverste kant op
(pungens åbning). Tag
forsigtigt skabelonen ud.
Gnid forsigtigt kanterne
langs øverste kant samt
indvendigt af arbejdet.
Brug
hjørnet
af
plasticen, så glider det
nemmere. Gnid også
langs
sammenføjningerne for at glatte disse
ud.

Trin 9:
Læg nu arbejdet glat ned og pak det ind i plasticen.
Rul arbejdet om rundstokken – rul ca. 30 gange. Vend den
om og rul fra den modsatte retning – ca. 30 gange. Kom
lidt sæbevand på og glat ud hver gang du skifter
rulleretning.
Gentag ovenstående fra siderne af arbejdet.
Gentag ovenstående et par gange.
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Trin 10:
Næste trin i processen er at ”kaste” pungen. Forbered noget varmt sæbevand i en balje.
Knug det kolde vand ud af pungen. Dyp pungen i det varme vand, tag det op og knug det
meste vand ud. Herefter begynder man forsigtigt at kaste pungen ned i bordet 10 – 15
gange. Ret den derefter ud og pas på, at der ikke bliver sammenfiltninger. Dyp igen pungen
i det varme vand og gentag processen. Efterhånden kan pungen kastes hårdere ned i
bordet. Bliv ved indtil du har den ønskede størrelse samt kvalitet.

Trin 11:
Skyl sæben ud af pungen. Læg den til tørre. Kom evt. et viskestykke eller lille håndklæde
indeni for at give den facon, mens den tørrer. Pungen kan evt. centrifugeres let, hvilket gør,
at den bliver hurtigere tør!

Trin 11:
Når pungen er tør, syes
en lynlås i pungens
åbning. Det kan gøres
enten i hånden eller på
maskinen.
Pynt evt. lynlåsen med
en filtet snor.
Pungen er nu klar til
brug – brug den til at
holde styr på make-up
eller andre småting i
din taske. Nyd den!
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