
Filtning af Vadefugle   

Menneskets liv – nu og frem 

 
Arbejdsgang 

 
 Brug ca. 60 g. kartet uld pr. billede 

 
 Læg et håndklæde dobbelt som 

underlag. Håndklædet kan opsuge noget 
af sæbevandet 
 

 Læg bambusmåtte eller bobleplast oven 
på håndklædet 

 
 Den kartede uld deles i 3 bunker 

 

 Læg ulden i tre tynde lag ca. størrelse 
35cm*25cm. Andet lag lægges vinkelret 

på første lag og tredje lag vinkelret på andet lag  
 

 Den udvalgte vadefugl ”males” nu med det farvede uld oven på de tre lag af 

uld. Den farvede uld skal trækkes spindelvævstyndt før det lægges på. Læg 
evt. flere lag af det farvede uld, så billedet fremtræder tydeligt. Brug farvet uld 

til at fremhæve baggrunden på billedet    
 

 Opløs 1 dl sæbespåner i 2 liter varmt vand ca. 45°C, men ikke så varmt at man 

ikke kan have hænderne i det. Hvis sæbevandet skummer meget, kan det 
forsinke filteprocessen 

 
 Hvis ulden ikke vil filte, kan det være pga. for lidt sæbe eller for koldt vand 

 
 Med en kop fordeles sæbevandet på ulden, indtil ulden er gennemvædet af 

sæbevand. Tryk luften ud med våde hænder. Herefter filtes ulden med bløde, 

roterende bevægelser, indtil ulden hænger sammen. Vær forsigtig med det 
farvet uld, der skal filtes ned i de tre lag grunduld. Brug kun håndfladerne 

forsigtigt, ikke fingerspidserne  
 

 Rul bambusmåtten hårdt om uldstykket og hæld varmt sæbevand over, mens 

bambusmåtten holdes lodret hen over baljen med sæbevandet  
 

 Derefter rulles måtten med begge hænder på håndklædet. Med jævne 
mellemrum vendes uldstykket for at skifte filteretning, idet ulden filter i den 
retning, som man ruller. Vær forsigtig første gang billedet vendes. Ved hvert 

skift hældes på ny varmt sæbevand på efter ulden igen er rullet stramt ind i 
måtten 

  
 Filt indtil filtstykket er fast  
 Skyl med kold vand og tryk vandet ud 

Skaf: 
Råuld eller hvid/lys grå 

karteflor 
Farvet karteflor 
Bambusmåtter 

Sæbespåner 
Piskeris 

Evt. lupper og karter 

hakj
Blyant


