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	Installera

för	tunt	och	brett	garn,	platt	garn	
band	och	remsor	

mellantjockt	garn

framme bak

Material

Förberedelse

Filtningsnålar

Montering	av	filtningsnålstillbehör

Guiderna	vid	syfoten

 - Stygnplåt för filtning, passande till din BERNINA-modell
 - Höjdinställbar syfot till filtning = filtningsapparat
 - Nålhållare med 3 filtningsnålar för långa rundkolvar 
 - Tre filtningsnålar för korta rundkolvar
 - 6-kant-nyckel för nålbyte
 - Yttre guide
 - Insättningshjälp för garner  
 - Klämma för maskiner med helroterande gripare (ej för BERNINA 820/830)

• Tag bort synålen/nålarna.
• Höj syfoten.
• Tag bort övertråden
• Tag bort eventuell tillbehörssyfot. 
• Tag ut spolen / spolkapseln ur griparen.  

BERNINA	820/830:	Tag	bort	lilla	klämman	från	filtningsapparatens	skaft.

Lång	rundkolv	(bild	L2	)	
Ideala för glatta garner; fiber-, ull- eller nylongarner. Är lämpliga för tunna bastyger.

Kort	rundkolv	(bild	L1)
Ideala för sträva garner: blandade garner, trådar med silke, ull, konstfibrer. Fast bastyg rekommenderas.

• Kontrollera nålstången: den ska vara i mittenpositionen och högst upp.
• Sänk mataren. 
• Tag bort stygnplåten och sätt in stygnplåten för filtningen.  
• Sätt fast filtningsnålhållaren vid höjd nålstång (med 1, 2 eller 3 nålar)
• Sätt fast den höjdinställbara syfoten till filtning.    
Det går lättast att fästa syfoten om nålstången är uppe, från vänster till höger. (Var försiktig  när du 
sätter in eller tar ut den så att nålspetsen inte blir skadad.)   

Använd	ej	tjocka,	täta	och	elastiskta	material	som	t.ex.	lycra,	polstrade	tyger	
med	belagd	baksida	och	alla	sorts	kraftigt	belagda	material.
Detta	leder	till	nålbrott.
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Installera

artista	640/200/730,	aurora	435/450	
• Deaktivera över- och undertrådsindikatorn. 
• Aktivera raksömsstygnplåten i övervakningsfunktionen.

artista	180/185
• Deaktivera över- och undertrådsindikatorn. 
• Aktivera raksömsstygnplåten i övervakningsfunktionen.

Låg	fotposition	vid	steg	1

Fastsättning	av	den	yttre	guiden	utan	monterad	lins	
• Lägg först den lilla och sedan den mellanstora skivan på skruven; för in skruven i den yttre 

guidens andra öppning. Fäst den bara lätt.
• Sätt på linsmodulen på luppsetets gaffel som det visas på bilden. Drag åt skruven hårt.

Fastsättning	av	den	yttre	guiden	med	monterad	lins
• Lägg först den lilla och sedan den mellanstora skivan på skruven; för först in skruven i den yttre 

guidens första öppning och sedan i linsen. Fäst den bara lätt.
• Sätt på den förfixerade linsmodulen på luppsetets gaffel som det visas på bilden.Drag åt skruven 

hårt.
 

Yttre	guiden

Ändra	Inställningar

Den yttre guiden tillåter en nästan direkt matning av dekormaterial till framsidan av filtningsapparaten 
och till nålarna. Den yttre guiden sätts fast vid lupphållaren.
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Installera

	 Ledarna	för	garnerna

	 Underhåll	och	vård

• Tag bort filtningsapparaten och lägg den på friarmen. 
• Lägg garnet på bordet så att det kan dras in fritt, utan att det trasslas till eller dras. 
• Trä garnändan genom den stora övre guiden vid den fristående trådrullehållaren. Ställ in guiden så att garnet kan läggas in utan vidare i följande 

ledare: mellantjocka garner bakom genom foten; tunna, breda och platta garner framme genom foten. 
• Använda insättningshjälpen för att leda tunt eller brett garn framifrån och mellanjockt garn bakifrån genom foten.  
• Sätt tillbaka filtningsapparaten. 
• Dra garnändan bakom syfoten och håll fast den lätt i början av filtningen. 
• Byt garn efter behov: höj nålen och foten. Tag bort syfoten. Byt garn. Sätt tillbaka syfoten. Var försiktig när du sätter in och tar ut foten så att nål-

spetsarna inte blir skadade.  
Tips:	
Använd den yttre guiden för att garantera en regelbunden matning av dekormaterialet tills fotens framdel.

Tag	ut	och	ersätt	nålarna
• Lossa skruvarna på nålfästet med 6-kant-nyckeln.  
• Tag bort nålarna. 
• Ersätt nålen (nålarna) om så önskas.  
• Drag åt skruven (med eller utan nålbyte).

Daglig	Rengöring
• Tag bort stygnplåten för filtning.
• Öppna griparluckan. 
• Rengör med BERNINA-maskinborsten kring den öppna stygnplåten. 
• Rengör även ifrån griparluckans sida. 
• Tips: Vid 820 och 830 håll fast griparluckan lite över den helt öppna positionen. Rensa även bort ludden med borsten vid svarta griparskyddet 

bakom griparspolen. 
• Lägg en mjuk mikrofiber dammtrasa runt borsten och rengör försiktig den inre nedre delen under griparen.  
• Borsta bort de trådrester och det ludd som samlats i filtningsapparaten.
• Tag försiktigt bort all ludd med en minidammsugare var sjätte timme vid filtning och alltid vid slutet av ett filtningsarbete, innan du använder maski-

nen igen.

Mellan	fotposition	vid	steg	3

Hög	fotposition	vid	steg	5

BERNINA	820/830/B	580
• Välj i säkerhetsprogrammet stygnplåten för filtning och filtningsnålhållare och inställningarna 

anpassas automatiskt.

artista	180/185/640/200/730,	B	820/B	830,	aurora	435/450
• Välj stygn nr. 1.
• Sätt stygnbredden på 0.
• Ställ in höjden av filtningsverktyget så att det bildas ett smalt avstånd mellan materialet och 

foten.  
• Beroende på vald teknik ska nålen ställas in uppe eller nere. 
• Beroende på vald teknik ska önskad syhastighet ställas in. 
• Sätt fast den yttre guiden på luppsetet med greppskruven. 
• Se sidan 2
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	Introduktion	i	fiberella-tekniken

Fiberella-tekniken	I	&	III

Välkommen till den spännande världen av nålfiltning med Bernina. Med nålfiltningstekniken kan du skapa ytor, lokala dekorationer och interessanta 
strukturer. Du kan även skapa egna tygbitar av ullfibrer och framställa tvättbara plastiska ornament. Dessa underverk kan du sedan använda ihop med 
dina sy- och broderiarbeten eller just som de är. 

Nedanför presenterar vi några värdefulla fiberella-tekniker. Dessa enkla metoder går även mycket bra att kombinera och erbjuder oändliga möjlighe-
ter för din kreativitet. Vi visar dig grundteknikerna och instruerar  dig i de mångafaldiga och enkla användningsbara möjligheter som den nya Bernina 
filtningstilbehören erbjuder.

Titta även på bilderna efter en teknik instruerats. De visar olika variationer av denna teknik, låt dig inspireras. En yta kan bearbetas med flera olika 
tekniker. Bara pröva på! Förverkliga dina egna ideer och använd olika material, former och ordningsföljder. Låt dig överraskas av resultatet. Det är det 
härliga med nålfiltningen: bara pröva på någonting nytt och se vad som händer. Du kommer att upptäcka dina egna favoriter och tekniker. Nålfiltningen 
kommer att hänföra dig.

Upplev glädjen av att experimentera med färg och form och att se vad det blir. Bernina-filtningstillbehöret  kommer även att utvidga din kreativa horisont

Paula Scaffidi AKA Fiberella
www.fiberella.com 

Teknik	I,	urklipp	bifogat,	framarbetat	vid	vikt	bas
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	Färgglad

Grova	eller	ospunna	fibrer	är	ideala	för	nålfiltning

Dra	ut	en	passande	bit	av	filtningsullen

Trycka	fast	och	riva	av

Skilja	filtningsullen	i	längsriktningen	

• Skjut isär ullfibrerna vid den rivna eller avskurna ändan av ullsträngen.
• Håll lätt i filtningsullen vid ändan av den önskade längden.
• Ta med den andra handen tag i en fiberknippa vid den rivna eller avskurna ändan.Använd ett fast 

tryck med den dragande handens fingertoppar. 
• Drag isär händerna och ta därigenom bort en bit av filtningsullen. 
• Håll fast filtningsullen högre upp eller längre ner, beroende på bitens önskade längd. 
• Beroende på bitens önskade bredd, grip bredare eller smalare. 

• Håll lätt i filtningsullen med ena handen vid den önskade längden. 
• Lägg strängens ände på önskat ställe på tyget. 
• Tryck med andra handens fingertoppar  ned en bit i önskad bredd mot tyget.  
• Drag bort filtningsullen långsamt för att riva av. 
• En ullsträng i önskad längd och bredd ligger nu på rätt ställe. 

• Skilj av en mycket tunn sträng av filtningsullen vid kanten vid halva längden. 
• Lös den försiktig ur filtningsullen.
• Den uttagna strängen kan genom att töjas och/eller vridas göras tunnare respektive starkare.
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I	 Skapa	ytan

Ideer	för	placering	av	ullfiberna:	diagonal,	vattenfärger	
rutig,	shibori,	en	målares	penselstreck	osv.

Förvandla en vanlig tygbit till en unikt skapad komponent, med eller utan synligt bastyg.

Material	och	tillbehör

Maskininställningar

 - Filtningsull eller icke spunna ullfibrer i olika färger 
 - Flera bitar tyg, mellantjock, ca. 20 x 25 cm eller större
 - Sicksack sax eller sicksack rullkniv och skärunderlägg  
 - Eventuell broderiram
 - Filtningsnålar, långa rundkolvar  

• Syfotshöjd: börja ungefär vid steg 2 (observera markeringen på foten). Justera efter behov. 
Syfotssulan ska vid denna teknik alltid glida knappt över materialet.

• Antal nålar: alla tre
• Nålen uppe: ideal vid hoppning från ett stycke till nästa
• Syhastiget: hellre långsamt respektive mellanlångsamt till mellansnabbt
• Tygrörelse: långsamt! För så många nålpunkteringar som möjligt.
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I   Skapa ytan 

Skapa	ytan:	Teknik

Förberedelse	av	det	nya	tyget	

• Lägg ullsträngarna på tyget, men de ska inte ligga omlått!
• Tryck fast med handen.
• Sätt filtningsapparaten på steg nr. 2 så att sulan ligger knappt över ullfiberna.  
• Filta nu in ullullfibrerna i väven. Jobba in varje ullsträng för sig, från ända till ända. Långsam 

syhastighet och långsam rörelse av tyget! Ullsträngarna kan även inarbetas på följande sätt: från 
mitten ut till ena ändan, tillbaka till mitten och sedan ut till andra ändan. Ullsträngarna kommer 
att krympa i längden genom filtningen. Det ska vara så. Filtningsnålarna drar upp fibrer från 
avigsidan. Se efter.

• Filta in varje ullsträng i tyget tills det att ullfibrerna syns på undersidan som en (otydlig) kopia av 
ovansidan. Små cirkelrörelser är ideala för att verkligen tova  in ullfiberna helt i tyget. 

• Tillför ytterligare ett ulllager. Se till att de nya bitarna överlapper dem du har redan arbetat in, 
men inte själva ligger omlått (leder ofta till att originaltyget dras ihop eller dras snett).

• Tryck fast med handen och passa eventuell till filtningsapparaten.
• Filta igen in ullsträngar som vid första omgången.
• Välj färg efter egen smak.
• Arbeta eventuellt in ullfibrerna från båda tygsidorna (fram- och baksidan). Ullfibrerna hakar bättre 

in sig i varandra.

• Innan tvättningen klipp tillbaka tygkanterna med sicksack saxen eller sicksack rullkniven. 
• Tvätta tyget för hand eller i maskin med ljummet till hett vatten med såpa eller tvättmedel. 
• Genom torkning i tumlaren krymper det filtade tyget, blir tjockare och tätare (ullfibrerna hakar 

bättre in sig i varandra). Eller låt det lufttorka.
• Fri brodering på tyget förstärker detta och är till stor fördel vid plagg som används dagligen, t.ex. 

handväskor. Dessutom har du ytterligare dekorationsmöjligheter.
• Filtning av ull eller öppna (inte täta) stygnmönster skapar mönster med otydliga kanter.
• Efter tvättning kan ytterligare filtnisull filtas in, om så önskas. Sedan ska tyget tvättas igen.

Färg	tills	hjärtat	är	nöjt…-	undvik	tjocka	applikationer.

Lägg	en	eller	flera	lager	på	filtade	ställen.

Fiberella	teknik	I	detalj:	Ode	till	Argyle

Fläta	in	strängfliken.	Utelämna	spännande	friytor.
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II	 Uttrycksstarka	linjer

Lägg	till	rader	i	alla	möjliga	riktningar.

Ett	garn	över	ett	annat	är	möjligt.	Ett	tredje	korsande	ska	
undvikas.	

Nålfiltnigstekniken erbjuder spännande linjeeffekter. Pröva på

Material	och	tillbehör

 - Fina, mellantjocka och tjocka garner, som passar genom syfotsöpningen. Idealt är: ullgarn, nylon, 
rayon, mohair, alpaca och garnblandningar med mer än 60% andel av de nämda ullfibrerna. 

 - Längsgående strängar av filtningsull, som passar in i den stora garnguiden.  
 - Bastyget: Bourettesiden eller mellantjocka tyger.  
 - Broderiram som passer under filtningsapparaten.
 - Insättningshjälp.
 - Filtningsnålar, korta rundkolvar.
 - Fristående garnrullehållar med stora guiden uppe. 
 - Eventuell markeringshjälp, för att rita rapporter eller mönster, om så önskas.
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Maskininställning

Uttrycksstarka	linjer:	teknik

• Ställ in fothöjden så att avståndet mellan garnet och fotsulan är litet för att arbetet lätt ska kunna 
vridas och så att det finns plats för flera lager och att garnet ändå hålls fast vid filtningen.

• Antal nålar: använd alle tre nålarna (gäller för de flesta garntyper). Undantag: Sätt bara in den 
mellersta nålen vid användning av mellantjockt eller tunt garn på mycket tunt bastyg 

• Nålstopp nere: för ändlösa linjer.  
• Nålstopp uppe: för korta avsnitt. 
• Syhastighet: mellansnabbt. Undantag: sakta ner vid mindre och tätare mönster  
• Tygrörelse: långsam och regelbunden. Längs med garnlinjen ska du filta så mycket, att linjen 

även syns tydligt på baksidan.
• Broderiram: vid linjärt material ska det alltid användas en broderiram för att undvika att det dras 

i bastyget och för att ha händerna fria för att leda tyget.VARNING: Höj nålarna och syfoten för 
montering och borttagning av broderiramen, så att den inte skadar nålspetserna. 

• Använd knäspak: Som hjälp vid Vid förskjutning av broderiram till eller bort från arbetsområdet. 
• Hantera det nödvändiga materialet vid den yttre guiden.
• Montera yttre guiden för garnar.

• Spänn in bastyget i broderiramen.
• Dra mellantjockt garn ifrån ledaren vid frontkåpan till syfotens bakre ledare.
• Filta mellanstora kvadratiska former enligt ögonmått. Lämna lite avstånd emellan. Filta några 

medsols, andra motsols. Tag en garntjocklek som passar dig. 
• Tag bort det mellantjocka garnet och skjut in tjockt garn. Justera syfotshöjden så att tjockt garn 

lätt kan ledas över det mellantjocka som redan har arbetats in. 
• Filta nu en mycket större kvadrat som täcker flera mellanstora. 
• Tag bort det tjocka garnet och sätt dit ett tunt garn. 
• Justera syfotshöjden så att tunt garn kan filtas över med tunt garn. 
• Filta småkvadrater. De ska delvis ligga omlått, i en ändlös linje eller som brutna enstaka linjer. 

Fyll några av tomrummen. Olika garntjocklekar ger dessutom  en optisk djupverkan.
• Fortsätt att fylla i efter ögonmått och lust och nöje och använd olika sorts garner. 
• Upprepa denna övning med ytterligare tygbitar med kurvor efter egen önskan. 
• Pröva på andra formar som cirklar, ovaler, trianglar osv.

Mellantjockt	garn	bakifrån,	brett	och	tunt	material	framifrån	
genom	foten.

Ta	bort	ramen	när	mönstret	fylls	ut	och	blir	tjockare.

Tillför	styrka:	och	filta	ytan	ytterligare	en	gång.

Två	smala	garner	på	en	gång

I	Fiberella	teknik	II,	är	det	kul,	att	skapa	fria	ytor	och	fylla	dem.

II   Uttrycksstarka linjer
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III	 Frestande	strukturer

Skapa	ett	rikt	fält	av	texturer	för	fingertopparna.

Tillför	styrka:	filta	ytan	ytterligare	en	gång.

Material	och	tillbehör

 - Bastyg: flera bitar ulltyg, ca 20 x 25 cm eller större, och/eller bourettesiden med tunn 
underliggande polyestervadd , så att remsorna grips bättre  vid filtningen.

 - Rullkniv, linjal och skärunderlägg; skärblad för rak och sicksack skärning.  
 - Doupioni-siden i olika färger: 7 mm breda snedslår, minst 20 cm långa, skär till med rakt skärblad. 

Skär sedan även till vågiga snedslår : ca. 6 cm bred och ca.  
4 cm bred.

 - Ulltyg: skär till den lösa ullväven med sicksack skärbladet i ca. 7 mm breda remsor på 
inslagstråden (från stagkant till stagkant). 

 - Flat garner: ca 7 mm bredd. Tag helst nylon med tricotstruktur, flat garner/flat ull med löst ulltyg ock 
flata effektgarner (med långa fibrer, flera strängiga).

 - Eventuell 7 mm breda  genomskinliga siden- eller polyesterband. 
 - Filtningsnålar, korta rundkolvar. 
 - Insättningshjälp  
 - Broderiram rekommenderas för 7 mm remsor
 - Eventuell broderiram för de bredare sidenremsorna
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Maskininställning	

• Höj syfoten om det behövs. Lämna lite plats mellan fotsulan och tygremsorna så att sidet kan 
krulla eller vika sig och så att filtningsullen kan lappa över sig själv, på samma sätt som när du 
dekorerar en tårta med glasyr ur en strut. 

• Antal nålar : alla tre
• Nålen uppe: för mindre enstaka mönster och korta remsor
• Nålen nere: för ändlösa linjemönster och långa remsor
• Syhastighet: mellanhög för ull, hög för siden 
• Tygrörelse: långsam
• Knäspak: när breda sidenremsor ska sättas på plats
• Yttre guiden

Färgen	ska	synas	på	undersidan.

Frestande	strukturer:	teknik

• Använd tygfärgen som en del av din design eller täck över hela tyget. 
• Börja din design med olika material i 7 mm bredd. Lägg in en 7 mm bred remsa framme under 

undersidan av foten.
• Håll i ändarna och stick igenom några gånger med filtningsnålarna. Rör samtidig  tyget lite 

framåt och bakåt för att fixera remsan. Den lösa ändan kan senara klippas tillbaka, klippas av 
helt eller filtas in helt. 

• Börja mönstrets riktning genom att skjuta tyget. Strategin är att först köra  runt en yta och sedan 
fylla ut den.  

• Lägg i 7 mm breda sidenremsor. Hög syhastighet, rör tyget långsamt och tillräckligt med avstånd 
under syfoten gynnar bildningen av små veck. 

I	Fiberella	tekniken	III	bildas	det	en	yta	med	olika	höjder.	Blandade	tygremsor	höjer	sig	längs	med	de	plattryckta	områ-
den.

III   Frestande strukturer
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• Justera syfotshöjden för att kunna filta ullremsorna, enkla eller flerlagriga. 
• Kombinera matta ulleremsor med glänsande sidenremsor efter behag.
• Tag flatgarner som konturlinje eller för att fylla ut några ytor. 
• Tillfoga eventuellt 7 mm breda siden- eller polyesterband och färdigställ den flata basisstruktu-

ren.
• Skapa den mellanhöga till höga strukturen med breda sidenremsor. Lägg vågband på önskade 

sida och filta in det längs med bandets mitt eller kant.
• Option: filta bastyget även från baksidan. För att de 7 mm breda remsorna ska fixeras bättre kan 

bastyget filtas från baksidan. Vänd tyget (med baksidan upp).    
• Följ en sidenremsa och filta en smal linje. För samtidig tyget sidledes över filtningsstygnplåten. 

Stanna för att kontrollera hur undersidan ser ut.  Fortsätt efter behag. HÄNVISNING: På bouret-
tesiden uppstår genom filtningen på baksidan (vaddsidan) en motsatt effekt. 

• Tillfoga slutligen, om så önskas, frihands eller dekorstygn och/eller filta in en garnsträng eller 
ullsträngar för att fixera remsorna ytterligare och som ett interessant blickfång

I	fiberella	teknik	III	skapar	du	en	sista	yta	med	olika	höjder.	Olika	tygremsor	höjer	sig	längs	med	de	plattryckta	områden.
Ytterligare	nålfiltning:
För	att	skapa	flata	strukturer	med	ojämna	avstånd	i	tjocka	
tyger,	för	starkare	fixering.

III   Frestande strukturer
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IV	 Filt

Använd	Fiberella	teknik	IV	för	att	skapa	tjocka	eller	tunna	
filtsjalar:	tunna	ullager	bildar	en	duk.

Filtningsnålerna	håller	och	transporterar	det	först	påträffade	materialet	och	tar	därigenom	med	ullfibrerna	från	ytan	ner	
till	baksidan.	Du	kan	se	en	svag	bild	av	färgerna	respektive	mönstret	från	ovansidan.

Material	och	tillbehör

 - Ull i olika färger
 - Mellanlägg Aqua Mesh von OESD (ej Aqua Mesh Plus)
 - Eventuellt garner 
 - Filtningsnålar, långa rundkolvar

Maskininställningar

• Syfotshöjd: knappt över de platttryckta ullsträngarna (så att de just passar in under)
• Antal nålar: tre
• Nålen nere: för att stanna kvar på plats när du stannar upp kort. 
• Syhastighet: mellanhög till hög
• Tygrörelse: långsam och i omgångar (du kommer att se varför). 

Filtningsullens färger blandas på ett naturligt och mycket snyggt sätt. Filttyger kan framställas på två 
sätt: direkt på stygnplåten för filtning eller på ett mellanlägg för brodering.
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Fiberella	teknik	IV	är	en	snygg	bas	för	dekorstygn.

Med	eller	utan	mellanlägg	till	brodering,	hålles	platt	för	
nålfiltningen	WWW

Övre	färgen	förflyttar	sig	till	undersidan.

Backnålsfiltningen,	används	för	att	påverka	färggivningen.

Filt:	tekniken

Framställning	av	filt	på	filtningsstygnplåten
• Föreställ dig att du baker en tårta med två bottnar och ett lager glasyr.  
• Drag loss flera bitar av ullsträngar, varje med två fingrars bredd och ca. 10 cm lång (se teknik 

sida  6). 
• Lägg bitarna bredvid varandra i längsriktningen, så att de tangerar varandra eller ligger lite 

omlått, alla i samma riktning. Kallar vi detta öst-/väst-läge. De bildar tårtans botten .  
• Drag loss ytterliga bitar av liknande storlek från filtningsullen och lägg de i den andra riktningen 

på den nedre botten, så att den täcks fullständigt. Kallar vi detta nord-/syd-läge. De bildar det 
övre tårtskiktet.

• Lägg till ett tredje lager ullsträngar, igen i öst-/väst-riktning. De är „glasyren“. Gestalta färg och 
längsriktningen efter egen önskan. Tag även olika breda bitar, från smala till breda strängar.

• Tryck fast alla tre lagren med handen.
• Justera syfotshöjden så att den hamnar knappt över ullfiberna. Med eller utan mellanlägg till 

brodering, hålles platt för nålfiltningen WWW.
• Filta ett stort WWWW, för att hålla ihop lagren.
• Filta hela ytan. Arbeta radvis och rör „tyget“ huvudsakligen mot eller ifrån dig. 
• Vrid arbetet 90°. Filta igen i rader som i föregående steg. 
• Tredje omgången: cirkelsrörelser över hela ytan. 
• Kontrollera undersidan: färgerna av „glasyren“ syns även på undersidan och bildar ett fint 

mönster. 
• Välj den sida för ditt projekt som du tycker bäst om. 
• Variant: smeta till färgerna av „glasyren“: punkt 10 filta med “glasyr”-sidan neråt.
• Variant: filta in ytterligare ullsträngar med undersidan uppåt. Därigenom framstår tydligare färger.
• Tvätta och torka som det färdiga arbetet ska tvättas och torkas.Hänvisning: ju hetare vattnet är 

och ju mera såpa som tas desto mera filtat blir ullfibrerna och filten blir fastare.

IV   Filt
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Framställa	filt	på	mellanlägg	till	bordering
• Tag en stor bit av det rekommenderade mellanlägget som bastyg. Upprepa som ovan: lägg tre 

lager ullsträngar i växlande riktning uppe på varandra, sedan tre filtnings omgånger över ytan.
• Tips:  fäst varje ullfiberskikt efter det att du har lagt på det och hållit det mot ljuset. På detta sätt 

är det lätt att upptäcka tunna ställen som du kan täcka med ytterligare ullsträngar. Kontrollera 
önskad tjocklek av ullsträngerna så att det blir en jämn tunn repektive tjock filt för kreativa 
ändamål.  

• Det storytade lagertekniken är ideal för att använda upp filtingsullrester. Lägg bara på dem. 
• Ifall du inte filtar alla skikt på en gång, lägg papper över och rull ihop det hela för förvaring.  
• Att tvätta lätt filtade ytor i tvättmaskinen kan skapa fantastiska effekter 

Mycket glädje vid filtningen! 

IV   Filt


