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Uld er et naturligt materiale med 
mange gode egenskaber. Det er 
blødt og samtidig slidstærkt. Det er 
dejligt at have på kroppen, og det 
varmer. Desuden har det en 
forunderlig evne til at filte.

Filtning er verdens ældste tekstile 
håndværk. Det er et kreativt hånd-
værk, som næsten er magisk. Det 
handler om at bearbejde en vis 
mængde uldfibre, så de filter sam-
men i en ønsket facon og bliver til 
f.eks et par støvler. 

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

Forord til e-Filt

I e-Filt vil ideerne være udgangs- 
punktet, 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 arbejds-
form og udtryk giver tilsammen 
meget forskellige vinkler på filtning. 

Vi samarbejder om at formidle 
vejledninger og inspiration til filte-
projekter, både til privat brug og til 
undervisning.
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Line Eskestad har været fuld af gode ideer 
og lavet de vidunderlige tegninger og 
akvareller. 

Begitte Lynge Andersen, Britta Sletskov 
Bjerg og Kulturmaskinens mediegrafiske 
værksted har tålmodigt lært mig at bruge 
InDesign.

Danielle Mongrain, som er webdesigner,  
kom tilfældigt forbi fra Canada. Hun
har givet indspark og ideer til layout.

Aya Køllgaard Carlsen har læst korrektur. 

Pia Busk har med stor opmærksomhed 
læst teksten og afprøvet om forklaringerne 
holder.

Filteholdet fra Alzheimerforeningens 
støtte- og kontaktcenter på Kallerupvej 
i Odense gav mig ideen til at formidle 
filteprocessen og gav god sparring i den 
spæde start.

Min familie har troet på projektet og 
bakket mig op. Det har betydet meget.

Ikke mindst tak til Charlotte Buch fordi vi 
er sammen om e-Filt.

Tak 
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Remedier 
og udstyr

Sæbe kan være sæbespåner, mild brun sæbe 
eller håndsæbe. Sæbevandet skal være kraftigt 
nok til at ulden kan bearbejdes uden modstand, 
men det må ikke være for fedtet, for så er der 
ikke kontakt til fibrene.

Filtning kræver ikke meget udstyr. De 
fleste remedier findes i hjemmet eller 
kan købes i byggemarkeder.

Mallen er skabelonen, som samtidig 
holder lagene adskilt. Materialet skal 
være blødt, fast og bøjeligt, og det skal 
kunne tåle vand. 
Kraftig bobleplast aflagt liggeunderlag 
eller gulvfoam (bruges normalt under 
parketgulve) er velegnet. 

Underlaget er et bord, der kan tåle 
vand. Det kan dækkes med bobleplast 
eller en gummimåtte til biler. Det er 
vigtigt at stå godt ved arbejdspladsen.

Net bruges så ulden kan bearbejdes uden 
at fibrene skubbes. Man kan desuden 
stænke og opsuge vand gennem nettet. 
Netmaterialet er stift myggenet til at sætte 
for vinduer. Det kan købes i 
byggemarkeder. Man kan bruge bobleplast 
eller gardisette i stedet.

Det er godt at have 2 stykker, så man også 
kan vende arbejdet i nettet.
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