Julemand af nålefilt på
styropor
Lav en nålefiltet julemand med kartet uld på
styropor. Lim en træperle på som næse med
en limpistol.

Inspiration: 15741
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Skær lidt af et styropor æg og en kugle,
hvor hoved og krop skal samles. Skær
også lidt af bunden af det store æg, så
figuren kan stå selv. Se på billedet,
hvordan der skæres af.

Riv små totter kartet uld af og begynd
filtningen på styropor ægget med en
filtenål. Fortsæt indtil ægget er dækket,
og ulden er tæt og fast.
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Sno et stykke kartet uld til en pølse, der
kan nå omkring ægget. Filt det sammen
på nålefiltepladen og filt det derefter fast
nederst på kroppen som vist på billedet.

Filt 2 pølser på samme måde til arme. Filt
først på nålefiltepladen og derefter på
styropor ægget, der efterhånden tager
form som en krop.
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Filt 2 hænder på pladen og filt dem
derefter fast for enden af armene.

Lim styropor kuglen på kroppen med en
limpistol, og lim en træperle på som
næse.
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Filt et stort stykke uld som skæg på
nålefiltepladen. Filt det fast på krop og
hoved, hvor det fastgøres helt oppe
under næsen som vist på billedet.

Print skabelonen ud, der findes som en
særskilt PDF på denne side. Læg tynde
lag uld vinkelret ovenpå hinanden som
vist på billedet og filt dem sammen på
pladen. Klip skabelonen ud, læg den på
ulden og stik rundt langs kanten med
nålen. Fjern skabelonen, når kanten er
filtet hele vejen rundt, og fold så ulden
ind og filt det fast.
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Vend arbejdet om og filt, indtil stykket er
fast og jævnt. Filt toppen til en lang pølse.

Filt nissehuen sammen, så den danner
formen vist på billedet og kan komme ud
over julemandens hoved.
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Sæt huen på hovedet, så den når helt
ned til næsen, og filt den fast.

Filt en kant og kvast på huen. Delene
hertil er lavet på samme måde som arme
og hænder i step 4 og 5.
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Skabelon

Her ses den færdige julemand.
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