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Vi skal arbejde med krympefaktor, hvordan du gør et enkelt tøjmønster klar til at filte efter 
samt med design, struktur i filt og tilpasning af din jakke. 
 
Fredag – materialegennemgang, krympefaktor, hvordan tegner du mønster i ønsket 
størrelse, valg af mønster og materiale til en jakke. Mønster tegnes. 
Lørdag – vi lægger op, designer og forfilter delene eller stoffet til din jakke. 
Søndag – for dig, som har erfaring i nuno-teknikken, har vi focus på design og tilpasning, 
ikke selve filte-teknikken. Du er vant til at bruge symaskine og har prøvet at klippe og sy 
efter enkle tøjmønstre. 
 
Jeg har jakke-mønstre med i forskellige sværhedsgrader og modeller – både til dig, som er 
ny og til dig, som vil have udfordringer. 
 
Jeg har boet i Sverige fra 2001 og har filtet fra 2009 … har altid lavet håndarbejde og har 
prøvet mange forskellige materialer og teknikker, men føler at være ”kommet hjem” med 
nuno-filten. 
 
Materialeliste: 

Mønsterpapir, papirsaks og tape, regnemaskine, gerne en bordmodel, som er let at 
betjene.  

Blyant/pen, lang lineal (30 cm eller mere) og notesblok. 

Har du et enkelt mønster på en jakke på max. 5-6 dele som du vil filte din jakke efter?  Tag 
det gerne med, så ser vi på, om det kan anvendes. Jeg har flere forskellige jakke/frakke- 
mønstre med, så der er noget at vælge imellem. Mønstrene er i forskellige 
sværhedsgrader og i forskellige modeller. 

Forklæde, 2 stk frotté håndklæder (minst 100 cm på den ene led) eller rør til at rulle på. 

Voksdug/plastik til bordet og klodser/konservesdåser til bordbensforlænger, karklud/wetex 
med god opsugningsevne, sæbe, kande og evt. elkedel. 

Stofsaks, målebånd, bukseelastik til at binde om rullen, stænkeflaske , 2 baljer eller 
gulvspande, 1 skraldesæk i plastik, 1 rulle med klar tynd afdækningsplast. 

Har du forfilt, nålefiltsrester, stofrester i silke eller andet materiale, garn, 
blonde/blondegardin/dug. Hæklet/kniplet tynd lille serviet, tag det med til 
dekoration/struktur, merino uldtops eller andre spændende dekorationsmaterialer. Det 
behøver ikke være i den farve, du vil filte din jakke i. Vi arbejder primært med nålefilt og 
silke. Til en kort jakke går der 4-6m silke 

Symaskine (Den skal kunne sy zigzag + frem og tilbage), sytråd, knappenåle gerne med 
farvet hoved. Jeg har flere færdige filtede jakker med til at prøve og blive inspireret af. 

Jeg glæder mig til en skøn weekend i ulden & silkens tegn, med kreativitet og godt humør i 
rigelige mængder. 


