Ekte ullsmykker
Ull er et fint materiale som kan brukes til mye. Her kan du lage ull-perler og ull-kuler som
blir til fine smykker. En kjempefin gave. Det er best å bruke tid over to dager, slik at ulla får
tørke før du monterer smykkene.
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Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ull i flere farger
Varmt vann og grønnsåpe i liten bolle
En gammel avis
Klinkekule eller stor trekule
Saks
Nål
Smykkesnor eller sterk tråd
Smykkelås
Andre ting til å montere med
Liten tang
Perler til å pynte med

Slik gjør du:
Ull-perler av ull-pølse. Ta såpevann på hendene. Ta tynne “flor” av ull og rull mellom hendene
Legg på flere lag i fargene du vil ha. Pass på at ulla fester seg for hvert lag. Lag en finger-tykk
pølse, 10-20 cm lang
Ull-kuler Ta såpevann på hendene. Legg ett tynt lag med ull rundt en klinkekule eller en stor trekule. Rull den mellom hendene. Legg på flere lag i fargene du vil ha. Pass på at ulla fester seg for
hvert lag.
Skyll pølse og kule godt i varmt vann. Legg til tørk til neste dag.
Montering:
Halssmykke og armbånd:
Klipp ull-pølsa i biter/ull-perler på ca. 1 cm. Nå ser du de fine fargene du har satt sammen! Klipp
langs ekvator på kula og ta ut klinkekula. Klipp snorer eller tråd som er passe lange til halssmykke
eller armbånd. Tre i nålen og tre ull-perlene på tråden/snoren. Hvis det er hardt, vri litt på nålen for
å utvide for tråden/snoren. Pass på at de fine fargene på den flate siden av ull-perlen kommer
frem. Du kan pynte som du vil med plast- eller glassperler innimellom.
Smykke-nål:
Lag en smykkenål av f.eks. en halv kule, ull-perler og plast- eller glassperler. Sy delene sammen
med sytråd. Fest til en hobby-smykkenål.
Ørepynt:
Bruk sterk tråd, f.eks. nylon. Sy gjennom ull-perlen. Fest en liten smykkering i tråden. Sett
øreringen på smykkeringen ved hjelp av en tang.
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