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Vi skal fremstille smykker af merinould, der lægges op i mange og forskellige antal lag, for 
at vi kan arbejde med reliefvirkning i det efterfølgende broderiarbejde. Der indarbejdes 
små stykker stof, blonde eller små strikkede eller hæklede stykker i filteprocessen. Når 
filten er færdigbearbejdet og tørret, arbejdes der videre med dekorationen på symaskine 
og i hånden. 

Vi skal også fremstille halskæde, armbånd eller broche af filtede snore, der bevikles og 
sættes sammen på forskellige måder i processen. 

Fredag: præsentation af forskellige smykker og en kort beskrivelse af metoder. Oplæg af 
bund til et smykke – halskæde, armbånd eller broche. 

Lørdag: præsentation af forskellige metoder til at dekorere smykkerne. Vi arbejder med de 
tørrede oplæg fra fredag, planlægger dekorationerne, syr markeringer på symaskine eller i 
hånden og dækker fladerne med broderi og anden dekoration. Evt. nye smykker lægges 
op i uld. Desuden fremstiller vi snore, der skal ligge og tørre til søndagens arbejde med 
beviklinger. 

Søndag: bevikling af smykkerne gennemgås og snorene bevikles med forskellige garner 
og f.eks. perler. Der arbejdes videre med dekoration af de fremstillede oplæg, og endelig 
drøfter vi forskellige måder at montere og afslutte smykkerne på. 

 

Materialeliste: 

Voksdug 
Merinould i forskellige farver 
Silkefibre og/eller uld-silke tops 
Stumper af stof i silke, løstvævet bomuld, blonde mm. til at filte ind i ulden 
Evt. små løst strikkede eller hæklede stykker, som kan filtes ind i ulden – eller tyndt 
strikkegarn i silke, hør eller bomuld og strikkepinde/hæklenål nr.3 
Sytråd i forskellige farver og evt. symaskine med broderi/stoppefod 
Broderigarn af mange slags, silke, bomuld, hør, metal – disse skal bruges til at brodere i 
hånd og bevikle med 
Synåle i forskellige størrelser 
Perler, knapper til pynt og til at lukke med 
 
Flydende sæbe, håndklæder, bobleplast, tyndt plastik, gerne et lille hårdt, riflet underlag, 
plastikbalje/beholder, stænkeflaske 
Og så ellers det personlige hjælpekit: saks, målebånd, papir, blyant, notesbog mm. 
  


