Filta en blomma
Material
 10 g merino i valfri färg till kronblad. Om vi vill blanda flera färger ska det vara 10 gr ihop.
 En sträng kammad grön merino, ca 10 cm
 Lite merino i valfri till pistillen i mitten och lite silke till dekoration
 Bubbelplast, genomskinlig plast och en rulle minst 3 cm i diameter
 Litet pinnjalusi, t ex sushimatta
Gör så här
1. Lägg bubbelplasten med bubblorna nedåt.
2. Lägg ut ullen i en cirkel på ca 20 cm i diameter. Om du har en mall, lägg mallen under
bubbelplasten. Lägg ett lager cirkulärt, det andra lagret utifrån och in*. Blanda gärna färger
och lägg en annan färg i mitten på det andra lagret. Lägg lite extra fibrer längst ut.
3. Dekorerna med lite siden.
4. Blöt med ljummet tvålvatten, lägg på plast, pressa försiktigt ut luften och se till att alla fibrer
blir blöta och får kontakt.
5. Rulla någon minut åt alla håll.
6. Ta bort plasten och vänd blomman så baksidan kommer uppåt.
7. Ta den gröna ullen. Blöt, men lämna 2-3 cm i ena änden så de fibrerna fortfarande är torra.
8. Rulla till en tunn stjälk med hjälp av pinnjalusi. Sära fibrerna i den torra änden.
9. Placera stjälken i mitten på de upp och ner vända kronbladen så att de torra fibrerna sär
spridda runt.
10. Häll på lite varmt tvålvatten och frottera till stjälken fastnat. Forma sedan stjälk och kronblad
till en strut och rulla lite försiktigt i plast.
11. Klipp ullen till pistillen i 1 ½ - 2 cm bitar. Lägg några fibrer åt sidan. Sära sedan resten av ullen
och blanda runt dem så fibrerna går åt alla håll. Rulla ullen försiktigt, försiktigt med lite
fuktiga händer till en boll. Öka trycket försiktigt allt eftersom ullen pressas samman.
12. När den sjunkit ihop till hälften, placera bollen på insidan av blomman i mitten kronbladen.
Ta resten av de klippta fibrerna och lägg dels lite under, dels ovanför bollen.
13. Forma hela blomman till en strut och rulla i plast. Öppna sedan försiktigt och gnugga därefter
försiktigt med fingrarna runt bollen tills du känner att den fastnat. Dra absolut inte upp
struten för långt att se om det fastnat. Då kan det lossna istället!
14. Rulla blomman från båda ändar och rulla tills allt fastnat och krymp. Om kronbladen blir
mycket ojämna i längd, dra så att de jämnas ut och rulla den sida som är längre utifrån och in
så den krymper.
15. Kasta blomman ca 30-40 gånger.
16. Bearbeta och forma blomman med fingrarna tills du får önskat resultat.
Lycka till!

*När du lägger ut ullen

