
DET HÄR BEHÖVER DU

ullockar, vadmal, tvättat ylletyg, synål, lintråd,  
nåltovningsnål, kardad ull i olika färger, tovningsunderlag

tips för nå
ltovning

√ Stick nålen rakt igenom 
materialet för att inte böja nålen. 

√ Ha något mjukt, till exemepel 
en tvättsvamp, under ditt material. 

√ Lyft lite då och då på det du 
tovar för att det inte ska fästa i 
underlaget. 

Psst! På farfestikil.com finns  
instruktionerna filmade.

FÅRma 
ditt Ullverk

Med tekniken nåltovning kan du göra flera 
olika verk. I den här folden finns några 
exempel. Självklart kan du också hitta på 
något eget efter din FÅRmåga!



1 Börja med en tuss färgad ull, ung-
fär lika stor som en tennisboll. For-
ma den med dina händer så att den 
bildar en luftig boll.

Börja nåltova. Stick ned nålen i 
ullen, upp och ned, flera gånger 
över hela bollen. Du behöver inte 
sticka rakt igenom hela bollen, in 
till mitten räcker. Det här gör du för 
att ullfibrerna ska fästa i varandra. 
Det är så ullen kan formas. 

Tillslut har ullen bildat en gan-
ska hård och jämn boll. Då kan 
du börja picka med nålen för att 
göra ögon, näsa och mun. För att 
formerna ska komma fram behöver 
du picka flera gånger på samma 
ställe. 

Tips!
 

Fäst ett snöre i ditt 
BÄÄbyface så kan du 
hänga upp det. Till 
exempel i påskriset!

Gör ditt  
BÄÄbyface
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Börja med en tuss färgad ull,  
ungefär lika stor som en tennisboll. 
Forma den med dina händer så att 
den bildar en luftig oval form. Tänk 
dig formen av en mus.  

Börja nåltova genoma att sticka 
ned nålen, upp och ned, flera 
gånger över hela muskroppen. 
När formen blivit fast och fin är du 
klar. 

Nåltova svansen och öronen 
för sig genom att göra samma 
sak som ovan men med mindre 
ull. Tova tills svansen blivit fast 
men låt ena änden vara otovad. 
Den änden tovar du istället fast 
i muskroppen. Gör likadant med 
öronen. 

Ögon och nos nåltovar du fast  
direkt på musens kropp. Sen är 
musen klar!

Fäst ett snöre i lek- 
saken som du kan dra 
i så att din katt  
kan jaga musen. 

Den Ulltimata  
kattleksaken

1

2

3

4

Tips! 



Klipp ut huvudet och benen i  
vadmal. 

Sy fast benen på baksidan av 
fårets kropp. När du sedan syr fast 
huvudet syr du från baksidan, upp 
till framsidan och sedan tillbaka 
ner genom tyget. Det synliga 
stygnen blir ögon på fåret. 

Nåltova fast lockar i den  
utklippta formen. Täck hela fåret 
med lockar. 

Locka fram  
kreativiteten

Fäst en magnet på 
baksidan av fåret med  
lim så får du en snygg  
kylskåpsmagnet!

1 Klipp ut en cirkelform i det tvättade 
ylletyget. Det blir fårets kropp. 
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Tips! 


