Sosili filts:
FILTESKOLE

Sådan filter du et hjerte

Mormor er det nye sort
- Find den i App Store

Til filtning af et hjerte skal du
bruge følgende:
1 hjerteformet kageform
1 filteunderlag
Karteflor (uld)
Filtenål

Start med at fylde formen med
filt.
Sørg for at der er uld i hele formen – helt ud til kanten.
Under filtningen trækker ulden
sig sammen. Heldigvis kan du
fylde mere uld på undervejs i
processen

Når formen er fyldt med uld filter du det sammen ved at stikke
ned i ulden med nålen.
Sørg for, når du filter at bevæge nålen godt ned i ulden og
underlaget – på filtenålens sider
er der modhager på de første
centimeter, og det er dem der
får ulden til at filte.

Når du er ved at have filtet
hjertet jævnt tjekker du at det
er jævnt i tykkelsen.
Filt med lige bevægelser – hvis
du vrikker med nålen, mens
spidsen er nede i ulden, knækker nålen meget let.

Hvis du synes, hjertet virker lidt
for uensartet i tykkelsen eller
du synes, det er lidt for tyndt,
lægger du lidt mere uld på og
filter videre.

Når hjertet er jævnt filtet tager
du formen væk og løsner forsigtigt hjertet fra underlaget.

Du færdiggør hjertet ved at filte
ind fra siderne. Sørg for at filte
hjertet ensartet over det hele, så
det bliver pænt.

Hvis du vil forme hjertet lidt
mere gør du også dette ved at
filte ind fra siderne. Det er med
nålen, du former din figur og
finpudser den.

Til sidst kradser du forsigtig i
ulden med en negl – hænger
ulden godt sammen og har du
fået en fin sammenhængende
overflade, er hjertet færdigfiltet.
Husk det er finishen, der gør
forskellen!
Wupti - Så nemt laver du det
fineste julehjerte til dit juletræ.

