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Fagdager i håndverk kunne ikke forgå uten et 
håndverk som ble gjort samtidig. Men hvordan 
kombinere håndens arbeid med foredrag, 
innledninger og gruppearbeid? Nålefilting var 
svaret! Ena Ulvund hadde tatt med flere kasser med 
farget ull, nålefilte-nåler, skumputer til å filte mot, 
samt plaster og saks i tilfelle uhell. 

Under hele håndverksseminaret på Sundvolden ble 
det filtet ivrig. Til slutt ble alle produktene satt fram 
for presentasjon for deltagerne – her var motorsag, 
hjerter, blomster, terninger, dyr og engler. 
Produktet kunne doneres eller tas med hjem. Alle 

ble også oppfordret til å ta med ull og nåler med 
hjem for videre produksjon. 

Nålefilting eller nåletoving
Toving er bearbeiding av ull slik at fibrene blir 
filtret i hverandre til et tett og varmt stoff. Du kan 
tove med nål eller med vann og såpe. Teknikken 
som kun benytter nål med tørr ull, kalles nålefilting 
eller nåletoving. 

Filtenålen er opprinnelig produsert til 
industrielt bruk og den er beregnet til å sitte i 
en nålefiltmaskin. Filtenålene er ca. 9 cm lange 

og bøyd i den ene 
enden. Den andre 
enden har form som 
en skinn-nål med 3 
meget skarpe kanter. 
Inne i disse kantene 
er det skåret noen 
skrå snitt nedenfra 
og opp, slik at 
snittene virker som 
mothaker. Når nålen 
stikkes gjennom 
ullen, trekker den 
ullfibrene med ned 
gjennom ull-laget 
og på denne måten 
filter fibrene seg 
sammen. Bladet er 
laget av stål, som 
er støpt ved høy 
temperatur for at det 
skal bli ekstra skarpt. 

Nålefilting 
– hånden beveget seg og 
skapte – under fagdagene

Gjengen fra Granly var 
ivrige nålefiltere under 
konferansen. 
Foto: Sissel Jenseth.
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Nålene er meget skarpe, så vær forsiktig når du 
arbeider med dem.

Nålene egner seg godt til tredimensjonale arbeider, 
da du kan lage former i den tørre ullen og stikke til 
de henger sammen. Deretter kan disse stikkes fast 
på andre former eller flater. Du kan også legge lag 
på lag og hver gang stikke disse lag fast, til du har 

den riktige formen. På den måten kan du bygge 
opp en hel figur. Du kan også kombinere ved først å 
stikke figuren og deretter filte overflaten med vann. 
Bare fantasien setter grenser for skapertrangen!

På nettet ligger forskjellige blogger og annen 
informasjon om nålefilting. Se f eks Birgitte Krag 
Hansens hjemmeside www.filtning.dk. En annen 
nettside er Nålefilt deg et eventyr av Trude Anette 
Brendeland http://www.fantasifantasten.no/index.
php?news&nid=59

Det ble nålefiltet i pausene og under foredragene 
– også under gruppesamtalene. Foto: Sissel Jenseth.

Noen av de ferdige produktene som ble laget under fagkonferansen på Sundvolden. Foto: Jan Bang


