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	Innredning

For	tynnt	eller	bredt	garn,	flatt	garn	
Bånd	og	striper	

Midterste	garn

foran Bak

Materiale

Forberedelse

Punchnåler

Montering	av	nålpunchtilbehør

Føringer	ved	syfot

 - Nålpunchstingplate, passende til din BERNINA-Model
 - Høydestilbar syfot for punching
 - Nålholder med 3 punchnåler av lang rund kolbe
 - Tre punchnåler av kort rund kolbe
 - Umbrakonøkkel for bytting av nål
 - Utvendig føring
 - Innskyvningshjelp for garn
 - Klipp for kretsløpgripermaskin (ikke for BERNINA 820/830)

• Fjern synålen (ene)
• Sett opp syfoten
• Fjern overtråd
• Fjern eventuell tilbehørssyfot
• Undertrådspole / fjern spolekapsel ut av griper

BERNINA	820/830:	Fjern	den	lille	klipsen	fra	skaftet	til	punchsyfoten.

Lang	rund	kolbe	(pict.	L2)
Ideelt for godt glidende garn: fiber-, ull- og nylongarn. Egner seg for fine basisstoffer.

Kort	rund	kolbe	(pict.	L1)
Ideelt for dårlig glidende stoffer: blandet garn, tråd med silke, ull, kunstfiber. Basisstoffet anbefales festes.

• Sjekk nålstangen: den må være i midterste posisjon og stillet helt øverst. 
• Senk transportøren.
• Fjern stingplaten og sett inn nålpunchstingplaten. 
• Fest punchnålholderen på opphøyd nålstang  (med 1, 2 eller 3 nåler).  
• Fest høydestillt syfot for punching
Syfoten lar seg best feste når nålstangen er stilt øverst og den settes opp fra venstre til høyre. (Når 
foten settes inn eller tas ut, sørg alltid for at nålspissene ikke blir skadet).

Unngå	tykke,	tette	og	elastiske	materialer	som	f.eks.	Lycra,	vattert	stoff	med	
sjikt	på	baksiden	og	enhver	art	av	andre	flersjiktete	materialer.	Dette	fører	til	
nålbrudd.
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Innredning

artista	640/200/730,	aurora	435/450	
• Deaktiver over- og undertrådvokter
• Aktiver rettstingplaten i overvåkningsfunksjonen

artista	180/185
• Deaktiver over- og undertrådvokter.
• Aktiver rettstingplaten i overvåkningsfunksjonen

Lav	fotstilling	trinn	1

Fest	utvendig	føring	uten	montert	linse:	
• Legg først den minste, så den mellomste underlagsskiven på skruen. Før skruen inn i den andre 

åpningen av utvendig føring. Fest lett.
• Legg på linsesettets gaffel in rekkefølgen som vist på bildet. Fest skruen godt. 

Fest	utvendig	føring	med	montert	linse
• Legg først den minste, så den mellomste underlagsskiven på skruen. Før skruen inn i den første 

åpningen av utvendig føring og så før inn i linsen. Fest kun lett.
• Legg den allerede fikserte linsebygg-gruppe på linsesettets gaffel som vist på bildet. Fest skruen.
 

Utvendig	føring

Endring	av	Innstilingene

Den utvendige føringen tillater en mest mulig direkt transport fra pyntematerialet til syfotens forside 
og til nålene. Den utvendige føringen plasseres ved linseholderen. 
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Innredning

	 Veiledning	for	garn

	 Vedlikehold	og	Pleie

• Fjern punchsyfoten og legg den på friarmen. 
• Legg garnet på bordet slik at det fritt trekkes inn uten å sammenfiltres eller trekkes inn.
• Tre garnenden gjennom den store øvre løkken på den fristående garnrullholderen. Still løkken slik at garnet uten vanskeligheter kan legges i følgen-

de føring: middelstykket garn bak gjennom foten; tynne, brede og flate garn foran gjennom foten. 
• Bruk innskyvningshjelpen for føring av fint eller bredt garn gjennom fotens forkant og for føring av middels tykkt garn gjennom fotens bakkant.  
• Sett punchsyfoten på plass igjen. 
• Dra tråenden bak syfoten og hold sakte når punchingen påbegynnes.
• Bytt garnet etter behov: Nåler og fot løftes opp. Syfoten fjernes. Garn byttes. Syfotes settes på igjen. Når foten settes inn eller tas ut, pass alltid på 

at nålspissene ikke blir skadet. 
Tips:	
Bruk utvendig føring for å garantere jevn transport av pyntematerialet til fotens forstykke.

Fjerning	og	erstatning	av	nåler
• Løs regulatorskruene på nålholderen med umbrakonøkkel. 
• Fjern nålene. 
• Hvis så ønsket, erstatt nålen(e).
• Stram regulatorskruen igjen. (med eller uten bytting av nål).  

Daglig	rengjøring
• Fjern punchstingplaten. 
• Gripelokket åpnes. 
• Rengjør det åpne stingplateområdet med Bernina-maskinpensel. 
• Rengjør også området ut ifra gripelokket. 
• Råd: Hos 820 and 830 må gripelokket holdes lett, over den fullstendig åpnede posisjon. Befri med pensel det sorte lokket bak gripespolen også for 

lodott.
• Legg en tynn mikrofiberstøvklut over penselen og tørk forsiktig det indre området under griperen. 
• Fjern oppsamlete fiberrester og lodott i punchsyfoten med pensel. 
• Fjern forsiktig all lodott med en ministøvsugeroppsats etter hver seks timers punching og alltid etter avsluttet nålpuncharbeide. Dette gjøres før 

symasking skal brukes igjen.

Midlere	fotstilling	trinn	3

Høy	fotstilling	trinn	5

BERNINA	820/830/B	580
• Velg i sikkerhetsprogrammet nålpunch stingplate og punchlålholder og innstillingene tilpasset 

austomatisk.

artista	180/185/640/200/730,	B	820/B	830,	aurora	435/450
• Velg sting nr. 1.
• Sett stingbredden på 0.
• Innstil punchtilbehøret i høyden slik at det oppstår en liten avstand mellom foten og materialet.
• Alt etter valg av fremgangsmåte stilles nålen inn ovenpå eller nedenfor. 
• Alt etter valg av fremgangsmåte still ønskede syhastighet som ønsket inn deretter.
• Fest med grepskruen utvendig føring på linsesettet. 
• Se side 2



5

NO_1108_033679.51.00 for symaskiner med rundgangsgriper • BERNINA Punch Tool  #45

Velkommmen i den spennende nålfiltverden med Bernina. Ved hjelp av nålfiltteknikker skapes det overflater med punktvis innarbeidede utsmykkninger 
og interessante relieffmønstre. Egne stoffstykker av ullfiber og vaskbare, plastiske pynteelementer kan fremstiles. Disse elementer lar seg meget vel 
brukes enktelvis eller til dine sy- og broderiprosjekter.

Nedenfor presenter vi deg noen nyttige Fiberellateknikker. Disse enkle methoder lar seg utmerket kombinere og tilbyr en ubegrenset mengde utfor-
mingsmuligheter. Vi viser deg grunnteknikken gjør deg kjent med mange, lett anvendelige muligheter som Bernina punchtilbehør tilbyr. 

Se på de tilhørende bilder etter at en teknikk er blitt lært. Bildene viser de forskjellige muligheter en teknikk byr på og la deg inspireres av disse. En 
overflate kan tekniskt bearbeides på mange forskjellige måter. Bare prøv! Kom med egne ideer og prøv disse også på forskjellige materialer, former og i 
andre rekkefølger. La deg overraske av resultatet. Det som er herlig med nålfilting: bare prøv noe nytt og se hva som skjer. Etter kort tid vil du oppdage 
egne forkjærligheter og teknikker. La deg begeistre av nålfilten. 

Opplev gleden med å eksperimetere med farger og former og se hva det blir ut av det. Berninas punchtilbehør vil berike og utvide ditt kreative utsyn.

Paula Scaffidi AKA Fiberella
www.fiberella.com 

	 Innføring	i	Fiberella-teknikken

Teknikk	I,	utsnitt	er	vedlagt,	bearbeidet	på	brettet	grunnlag

Fiberella	teknikken	I	und	III
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	Fargeglad

Grove	og	uspunnede	ullfibre	er	ideelle	for	nålpunching.

Passende	stykker	dras	ut	av	filtull

Trykk	fast	og	riv	av	

Filtull	deles	på	langs	

• Skyv ullfiber fra hverandre ved en avrevet eller avskåret ullbunt.  
• Filtull holdes lett fast ved enden av ønsket lengde. 
• Velg med den andre hånden et avrevet henholdsvis avskåret endestykke på en fiberbunt. Trykk 

det sammen med den andre hånds fingerspisser
• Trekk hendene fra hverandre for derved å adskille et stykke av ullbunt. 
• Alt etter ønsket lengde holdes fleecen fast lengre oppe eller lengre nede.
• Alt etter ønske holdes stykket bredere eller smallere.

• Filtull holdes med en hånd lett fast i ønsket lengde. 
• Plasser enden av bunten på ønsket plass på stoffet. 
• Med den andre håndens fingerspisser trykkes ullbunten på stoffet i ønsket bredde. 
• Trekk Ullbunten forskiktig vekk for avrivning. 
• Et ullbunt i ønsket lengde og bredde ligger nå på ønsket plass.

• Skill langs kanten i halv lengde et særdeles tynt bunt ut av filtull. 
• Løses forsiktig fra filtull. 
• Bunten som ble tatt ut kan ved strekking og/eller dreiing gjøres tynnere henholdsvis tynnere. 
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I	 Overflateutforming

Ideer	for	ullfiberplassering:	diagonal,	rutete	vannfarger,	
Shibori,	en	malers	penselstrøk,	osv.

Et vanlig stykke stoff kan, med eller uten synlig utgangsstoff ,omgjøres til et lite praktstykke.  

Material	og	tilbehør

Maskininnstilinger

 - Filtull eller ullfiber som ikke er spunnet i ulike farger
 - Flere stykker stoff, middels tung, ca. 20 x 25 cm eller større 
 - Taggsaks eller taggrullekniv og underlag for skjæring
 - Eventuelt stingramme
 - Punchnåler, lang rund kolbe  

• Syfothøyde: Begynn omtrent ved trinn 2 (merk markeringen på foten). Tilpasses alt etter behov. 
Syfotsålen skal alltid med denne teknikken glide knapt hen over materialet.

• Antall nåler: alle tre
• Nål oppe: ideelt for hopping fra stykke til stykke 
• Syhastighet: helst langsomt henholsvis middels langsomt til middels fort 
• Stoffbevegelse: langsomt! For flest mulige nålsting.
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I   Overflateutforming 

Overlateutforming:	Teknikk

Forberedelse	av	det	nylig	oppståtte	stoff

• Ullbuntenestykkene legges på stoffet. Men fleecestykke må ikke overlappe hverandre! 
• Bankes fast med hånden
• Punchfoten settes på høydetrinn 2, slik at sålen ligger knapt over ullfibrene.  
• Ullfiberne skal nu punches flatt inn i stoffet. Hvert eneste ullbunt skal bearbeides fra ende til 

ende. Bruk sakte syhastighet og beveg stoffet langsomt! Ullbuntene kan også innarbeidets på 
denne måten: Ut fra midten og helt til den ene enden. Deretter tilbake til midten og ut til den 
andre enden. Fleecestykkene vil krympe i lengden når disse innarbeides i stoffet. Det må være 
slik. Punchnålene griper fatt i ullfiber på undersiden av stoffet. Se selv etter.   

• Hvert ullbunt skal punches så lenge inn i stoffet til en uklar avbildning av ullfiberne kommer til 
syne på undersiden. Små sirkelbevegelser er også ideelle for at ullfibrene grundig innarbeides i 
ullstoffet.    

• Tilføy et videre filtull. La de nye stykkene overlappe de som allerede er bearbeidet. Unngå at nye 
stykker overlapper hverandre (fører ofte til at hovedstoffet trekker seg sammen eventuelt vrenger 
seg).

• Bank med hånden og om nødvendig tilpass høyden til punchtilbehøret. 
• Ullbuntene skal, som i første omgang igjen filtes inn.
• Sett farvene sammen etter eget forgodtbefinnende. 
• Om nødvendig innarbeid ullfibrenes på begge stoffsidene (for- og baksiden). Det vil styrke 

ullfibrenes fasthuking.

• Før vask skjær stoffkanten med taggsaks eller taggrullekniv. 
• Vask stoffet for hånd eller med maskin i lunken til varmt vann med såpe eller vaskepulver. 
• Nålpunchstoffet krymper når det tørkes i tørkemaskin. Det blir tykkere og fastere (slik at ullfibre-

ne griper inn i hverandre). Kan også luftørkes .
• Stoffet blir enda mere slitesterkt hvis dette blir brodert fritt. Dette er fordelaktig for sterkt brukte  

gjenstander som for eksempler daglig brukte håndvesker. I tilegg tilbyr broderi videre utformings-
muligheter. 

• Innpunching av ullfleece eller åpne (ikke tette) broderimønster gir et mønster med uskarpe 
kanter. 

• Etter vasking kan om ønskelig videre filtull punches inn. Deretter må stoffet igjen vaskes. 

Farge	til	hjertet	er	tilfreds......	unngå	derved	tykke	appli-
kasjoner

Legg	en	eller	flere	ullbunter	på	allerede	punchede	steder.

Fiberella	Teknikk	I	detalj:	ode	for	argyle

Flett	sammen	ullsnippene.	La	interessante	friflater	være.	



9

NO_1108_033679.51.00 for symaskiner med rundgangsgriper • BERNINA Punch Tool  #45

Tilføy	rekker	i	alle	mulige	retniner.

Der	er	i	orden	med	tråd	over	tråd.	Kryssninger	burde	
unngåes.

Med nålfiltteknikken lar det seg oppnå spennende linjeeffekter. Bare prøv forskjellige ting!

Material	og	tilbehør

 - Fine, middels og tykke garn som passer gjennom syfotåpningene. Egnet er: ull, nylon, rayon, 
mohair, alpaca og garnblandinger med mer enn 60% av de nevnte ullfibrene. 

 - Av filtull adskilte langsstrimler, som passer i den store garnføringen.
 - Basisstoffer: Bourrettesilke eller middelstungt stoff.  
 - Broderiramme som uten problemer passer under punchtilbehøret. 
 - Innskyvningshjelp 
 - Punchnåler, kort rund kolbe  
 - Fritt stående garnrullholder med stor føringsløkke oppe. 
 - Mulig markeringshjelp for å tegne opp rapporter eller mønstre hvis det skulle det være ønskelig. 

II			Uttrykksterke	Linjer
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Mellomtykkt	garn	gjennom	bakre	del	av	foten,	bredt	og	fint	
material	gjennom	fotens	forkant

Fjern	rammen,	når	materialet	fyller	seg	og	blir	tykkere

Tilfør	kraft:	punch	overflaten	en	gang	til

To	smale	garn	på	en	gang

Maskininnstillinger

Uttrykkssterke	linjer:	Teknikk

• Fothøyden skal innstilles slik at det fortsatt finnes en liten avstand mellom garnet og fotsålen. 
Dermed kan prosjektet lett dreies og det vil være plass for flere sjikt. I tilegg lar garnet seg 
dessuten holde for punching. 

• Antall nåler: bruk alle tre nåler (gjelder for de fleste garnbruk). Unntak: Ved bruk av middels og 
tynnt garn på fint basisstoff skal bare den mellomste nålen anvendes. 

• Nålstopp under: for endeløse linjer.  
• Nålstopp oppe: for korte avsnitt. 
• Syhastighet: middels høy. Unntak: Ved små og tette mønstre noe langsomere. 
• Stoffbevegelse: langsomt og jevnt. Langs garnlinjen skal flest mulig nålsting finne sted. Dermed 

oppstår på baksiden en tydelig garnlinje.
• Broderirammen: Ved lineært materiale skal broderirammen altid brukes for å unngå at grunnstof-

fet vrenger seg og for at hendene skal forbli frie for føring av stoffet. Obs: Nål og syfot settes opp 
når broderimmen skal monteres eller fjernes. Dermed slår det ikke mot nålspissene. 

• Kneløfter: Behjelpelig når broderirammen skal skyves inn og ut av arbeitsområdet.
• Håndter ved utvendig føring det nødvendige material
• Plasser ytre føring for garn

• Spenn basisstoffet i broderirammen.
• Trekk middelstykt garn fra føringen ved stativet inn i syfotens bakre føring.
• Punch mellomstore firkantete former etter øyemål. La det være litt avstand mellom dem. Lag 

noen med og noen mot klokken. Ta den garntykkelsen som du selv måtte ønske.
• Fjern det mellomtykke garnet garnet og skyv inn det tykke garnet. Tilpass syfothøyden slik at det 

tykke garnet kan føres over det allerede innarbeidede mellomstore garnet. 
• Lag en en mye større firkant som overlapper flere av de mellomstore.
• Tykkt garn fjernes og tynnt garn settes inn. 
• Tilpass syfothøyden slik at fint garn kan overlappes med fint garn. 
• Lag små firkanter. La disse delvis gjensidig overlappe hverandre, i en endeløs linje eller i 

avbrutte separate linjer. Fyll en del tomflater. Forskjellige garntykkelser utgjør i tilegg optiske 
dypdeeffekter. 

• Fyll etter øyemål og som du måtte ønske rammen og tilføy nye garn på hvilken som helst måte. 
• Gjenta, som du måtte ønske, denne øvelsen med ytteligere stoffstykker med kurvelinjer. 
• Prøv også andre former som kretser, ovaler, trekanter, osv. 

Der	er	trivelig	i	Fibrella	Teknikk	II	å	skape	frie	flater	for	så	å	fylle	dem

II   Uttrykksterke Linjer
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III	 Uimotståelige	Strukturer

Skap	et	rikt	vevd	felt	for	fingerspissene.

Tilfør	kraft:	punch	overflaten	en	gang	til

Material	og	tilbehør

 - Basisstoff: flere stykker ullstoff, ca. 20 x 25 cm eller større, og/eller Bourrettesilke med tynn 
polyester-volumfleece derunder, således kan strimlene gripe bedre inn i hverandre ved 
innpunching. 

 - Rullekniv, lineal og klippeunderlag; klippeblader for rett- og taggklipping.  
 - Doupioni-silke i forskjellige farger: 7 mm brede skråstrimler, minst. 20 cm langt, skjæres til med rett 

klippeblad. Skjær så deretter også til bølgete skråstrimler  
ca. 6 cm brede og ca. 4 cm brede.

 - Ullstoff: på veft skjæres det løse ullstoffet med det taggete klippebladet i ca. 7 mm brede strimler 
(fra vevkant til vevkant). 

 - Flat garn: ca 7mm bredt. Ta helst nylon med strikkstruktur.
 - Bredt og flat garn/dekkende ull med løs ullstoff og dekkende effektgarn (med lange fibre, flertråd).
 - Eventuell 7 mm brede gjennomsiktige bånd av silke eller polyester
 - Punchnåler, kort rund kolbe 
 - Innskyvningshjelp 
 - Broderiramme anbefales for 7 mm brede strimler
 - Eventuell broderiamme for de brede sidestrimler
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Maskininnstillinger

• Nålfothøyde etter behov. La noe plass mellom fotsålen og stoffstrimlen, slik at silke krølles hen-
holdsvis rynkes og ullet overlapper seg selv. Omtrent likt som når det settes sukkerglasur med 
en sprutesekk på en kake. 

• Antall nåler: alle tre
• Nål oppe: for små enkeltmønster og korte strimler 
• Nål under: for endeløse mønstre og lange strimler 
• Syhastigkhet: middels for ull, høy for silke 
• Stoffbevegelse: langsom 
• Knespake: ved plassering av brede sidestrimler
• Utvendig føring

Legg	syprosjektet	godt	til	rette	for	trange	og	vide	nålveier.

Fargen	skulle	vise	seg	på	undersiden.	

Uimotståelige	strukturer:	Teknikk

• Anvend stoffargen som en del av designet eller dekk stoffet fullstendig til.
• Start ditt design med forskjellige materialer i 7 mm brede. Legg inn foran og på fotens underside 

en 7 mm bred strimmel. 
• Hold enden fast og stikk med punchnålene gjennom et paar ganger. Så beveg stoffet litt forover 

og bakover for å fiksere strimlen. Den løse enden kan senere klippes tilbake, klippes helt av eller 
punches inn fullstendig. 

• Avgjør mønsterets retning gjennom forskyvning av stoffet. Fremgangsmåten består i å skissere 
og oppdele flatene for deretter å fylle dem. 

• Legg inn 7 mm silkestrimler. Høy syhastighet, beveg stoffet langsomt. Hold tilstrekkelig avstand 
under syfoten for rynking.

Med	Fiberella	Teknikk	III	oppstår	det	en	flate	i	forskjellige	høyder.	Langsmed	de	flattrykkende	områder	hever	seg	de	
blandete	stripebredder.	

III   Uimotståelige Strukturer
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• Tilpass syfoten syfoten for å kunne punche inn ullstrimler engang eller flere ganger over hve-
randre

• Kombiner etter ønske matte ullstrimler med glinsende silkestrimler.
• Bruk det brede og flate garnet som konturlinje eller til fylling av noen flater. 
• Tilføy eventuelt 7 mm brede silke- eller polyesterbånd og ferdigstill den heller flate basisstruktu-

ren. 
• Tilrettelegg den middels høye til høye struktur med middels og brede silkestrimler. Plasser bøl-

gebåndene på den ønskede siden og punch disse på båndmidten eller langs båndkanten. 
• Opsjon: Punch basisstoffet i tilegg på baksiden. For å kunne fiksere bedre den 7 mm brede 

strimmel kan basisstoffet bearbeides bakfra. Snu stoffet (med baksiden opp).
• Følg en silkestrimmel og punch en smal linie. Samtidig beveg stoffet på tvers over punchstingpla-

ten. Stopp og undersøk hvordan det ser ut på undersiden. Fortsett etter eget forgodtbefinnende. 
HENVISING: Hvis Bourrettesilke brukes som basisstoff, vil punching på baksiden (volumfleecesi-
den) gi en motsatt effekt .

• Tilføy til slutt, etter ønske, frie sting eller pyntesting. Punch garn henholdsvis ullbunt inn. Dette vil 
videre fiksere strimlene og sørge for et spennende blikkfang.

I	Fiberella	Tecknikk	III	skap	et	sluttfelt	av	forskjellige	høyder.	Utvalgte	strimmelbredder	som	står	opp	ved	siden	av	
utflatede	områder.

Gjentatt	nålpunching:	for	å	oppnå	flate	effekter	over	det	
hele,	i	uregelmessige	avstander	i	tykke	stoffer	for	ytterlig-
gere	fiksering

III   Uimotståelige Strukturer
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IV	 Filt

Bruk	Fiberella	Teknikk	IV	for	å	skape	tykke	eller	tynne	
filtsjal:	Tynne	ullfiltsjikter	utgjør	et	tørkle.

Hold	punchnålene	og	transporter	det	først	ankommende	stoffet.	Dermed	hentes	ullfibrene	fra	overflaten	til	baksiden.	Det	
gir	en	svakt	avbilding	av	fargen	henholdsvis	mønsteret	ovenifra.

Material	og	tilbehør

 - Ullfilt i forskjellige farger
 - Broderifleece Aqua Mesh fra OESD (ikke Aqua Mesh Plus)
 - Eventuelt Garn 
 - Punchnåler, lang rund kolbe

Maskininnstillinger

• Syfothøyde: knapt over to fasttrykkede ullbunt (slik at de passer akkurat passer innunder).
• Antall nåler: alle tre
• Nål under: for å forbli på stedet, skulle det stanse en kort stund 
• Syhastighet: middles høyt til høy
• Stoffbevegelse: langsomt og avsnitt etter avsnitt (du vil se hvorfor)

Ullfilt farger blander seg på naturlige og meget vakker måte. Filtstoffer kan lages på to forskjellige 
måter: direkt på punchplaten eller på broderifleecet.



15

NO_1108_033679.51.00 for symaskiner med rundgangsgriper • BERNINA Punch Tool  #45

Fiberella	Teknikk	IV	er	en	vakker	base	for	pyntesting.	

Hold	flatt	med	eller	uten	broderifleece	for	nålpunch	WWW

Øverste	farge	vandrer	til	undersiden

Returnålfilting,	skritt	14	ble	brukt	for	å	innvirke	på	farge-
sammensetningen.	

Filt:	Teknikker

Lage	filt	på	punchplate
• Tenk på baking og forestill deg to lag kake pluss et lag sukkerglasur. 
• Trekk flere stykker ut av ullfilten, omtrent to fingerbredder og ca. 10 cm langt (se Teknikk side 6)
• Legg stykkene på langs og ved siden av hverandre slik at de berører eller lett overlapper hve-

randre – alle i samme retning. La oss kalle dette øst/vest-beliggenhet. De utgjør kakebunden. 
• Trekk ytterligere stykker i lignende størrelse ut av ullfilten og legg disse tversover på det underste 

sjiktet slik at disse er fullstendig tildekket. La oss kalle dette nord/syd-beliggenhet. Dette utgjør 
kakens øvre sjkt. 

• Tilføy et tredje sjikt ullstykker, igjen i øst/west-retning. Dette er sukkerglasuret. Utform således 
farger og liggeretninger etter eget forgodtbefinnende. Ta også forskjellige stykkbredder fra smale 
strimler til bredere bånd. 

• Alle tre lag skal bankes fast med hånden.  
• Still syfothøyden slik at den ligger knapt over ullfibrene. Hold flatt med eller uten broderifleece for 

nålpunch WWW
• Punch en stor WWWW for at lagene holdes sammen.
• Punch hele flaten. Gå frem spalte for spalte og beveg „stoffet“ hovedsaklig mot eller fra deg.
• Drei arbeidet 90°. Punch igjen spalte for spalte som beskrevet på forrige trinn. 
• Tredje gjenomgang: Sirkelbevegelser over hele flaten. 
• Kast et blikk på undersiden: Fargen til „sukkerglasuret“ avtegner seg på undersiden og skaper 

vakre mønstre. 
• Ta den siden for ditt prosjekt som passer deg best. 
• Variant: Påfør „sukkerglasuret“s farge jevnt: Punch nedover med „sukkerglasuret“-siden – se 

punkt 10 ovenfor. 
• Variant: Med undersiden opp punch inn videre ullbunter. Det gir skarpere farger. 
• Vask og tørk slik at det ferdige prosjektet er ferdig vasket og tørket. Henvisning: desto varmere 

vannet er og jo mere såpe brukes desto mer vil ullfibrene filtes og desto fastere blir filten

IV   Filt
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Lage	filt	på	broderifleece
• Ta et stort stykke av det anbefalte broderifleecet som basisstoff og gå fram som beskrevet oven-

for. Gjenta som før: tre sjikt ullbunt i skiftene retning legges opppå hverandre for så å gjennomfø-
re de tre punchomganger på overlaten. 

• Henvising: Bank fast hvert ullfibersjikt etter pålegging og hold det mot lys. Dermed lar seg tynne 
steder identifisere og kan dekkes til med ytterligere ullbunter. Sjekk at ullbuntene har ønsket 
tykkelse slik at en jevn tynn eller tykk filt oppstår for dine kreative formål. 

• En stor overflate teknikk er ideell for å få de resterende filtullrester brukt opp. Legg disse ganske 
enkelt opp på. 

• Skulle sjiktene ikke punches med en gang, legg papir over og rull det hele sammen for oppbeva-
ring. 

• Vasking i vaskemaskinen kan ved lett punchte overflater utvirke en flott effekt.

God fornøyelse!

IV   Filt


