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Forord
Uld er et naturligt materiale med mange 
gode egenskaber. Det er blødt og samtidig 
slidstærkt, og det har en forunderlig evne 
til at filte.

Filtning er verdens ældste tekstile hånd-
værk. Det har en lang tradition, som 
begyndte længe før vor tidsregning, især i 
kolde egne af verden, hvor mennesker gen-
nem tiden har haft brug for at varme sig 
med uld. 

Filtning er et kreativt håndværk, som 
næsten er magisk. Man bearbejder en vis 
mængde uldfibre, så de filter sammen i en 
ønsket facon og bliver til f.eks en krukke. 
Med det blotte øje kan man ikke se selve 
den proces, fibrene gennemgår, men man 
kan se og mærke, at materialet ændres 
og bliver tættere.

Materialekendskab og håndelag er en vigtig 
del af at mestre et håndværk, men inspira-
tion og lyst til at fremstille et produkt, er 
det, som tænder og bærer engagementet. 

I e-Filts udgivelser vil ideerne være 
udgangspunktet, og undervejs i projektet 
vil det håndværksmæssige aspekt få sin 
plads. 

Niveauet er, så alle kan være med. 
Begyndere kan finde vejledning, og øvede 
kan finde inspiration. Begyndere rådes til 
at starte med små filteprojekter. 

e-Filt udgives af Charlotte Buch og 
Mette Østman. Vi har begge mange års 
filteerfaring, og vores arbejdsform og 
udtryk giver tilsammen meget forskellige 
vinkler på filtning. 

Vi samarbejder om at formidle 
vejledninger og inspiration til filteprojekter, 
både til privat brug og 
til undervisning.
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Krukker
Filtede krukker er sjove at lave. Leg med 
farver er en stor del af fornøjelsen.
Den sanselige oplevelse af at tilvirke og 
forme materialet er også betydningsfuld.

Fremstilling af beholdere har mennesker 
dyrket til alle tider, men fra starten i skind, 
bark, pil og ler. Uld er ikke et plastisk 
materiale, men ellers har arbejdet med 
filtede krukker lighedspunkter med arbej-
det med ler. Derfor kalder jeg det også for 
uldkeramik.

Krukker er et rigtig godt begynderprojekt, 
fordi der ikke er krav til pasform eller 
slidstyrke. Man kan lære om uld, farver, 
oplægning, dekoration. filtning, valkning 
og formgivning lige fra begyndelsen. De 
filtefærdigheder man opnår ved at filte en 
krukke kan bruges til alle andre projekter, 
hvor man filter hule former. 

I bogen vises, hvordan man laver en 
krukke med flere lag og mange farver. Har 
man aldrig filtet før, er det en god ide at 
starte småt og enkelt, og teknikkerne er de 
samme.

Filtede krukker pynter med deres farver og 
runde former. De kan bruges til 
opbevaring af dims - nøgler, hårelastikker 
eller smykker for eksempel. De kan også 
bruges til planter, men kræver under-
skål eller et glas indeni, for de er ikke 
vandtætte. De kan bruges som lyskugler, 
hvis filten er tynd, men også her er det 
bedst med et glas indeni. Som gaver er de 
velegnede, og de kan sendes uden at gå 
itu.

Filtede krukker skal ikke laves for deres 
brugsværdi, men for formen, farverne, filt-
ningen og fornøjelsen.




