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Tova sitteunderlag med broderte lapper 

Lag ditt helt spesielle sitteunderlag med en blanding av forskjellige teknikker. 
 
Montering, oppskrift og foto: husflidskonsulent Brita Rusten Åmot 
 
 

Dette trenger du: 
• Ullstoff, biter i ulike mønster/farger  
• Brodergarn i ull, eller annet brodergarn  
• Nål, 
• Saks  
• Karda ull  
• Grønnsåpe og vann  
• Bobleplast + et håndkle  

 

Slik gjør du: 
1. Klipp stoffbiter i ønsket størrelse.  

2. Broder fritt på noen av bitene.  

3. Komponer et kvadrat, lek med form og farger.  

4. Sy sammen bitene med korssting til et lite ”lappeteppe”  

5. Tov et sitteunderlag av ull. 

6. Ta karda ull og legg lagvis ulla i dotter etter taksteinprinsippet.  

7. Legg ulla oppå et flak med bobleplast. Et lag ovenfra og ned, det neste laget på tvers over fra ene sida til 
den andre. Her er det lagt 5 lag i en størrelse på ca.53 cm i et kvadrat.  

8. Bland ut grønnsåpe i lunket vann. 1 dl grønnsåpe + 1 l vann.  

9. Fyll på ei flaske du har stukket hull i korka. Lag hullene i korka med en spiker.  

10. Dynk på grønnsåpe, klapp og press på” ulldungen”  

11. Bruk så mye såpevann du synes trengs for å få et godt emne å jobbe med.  

12. Rull ulla inn i bobleplasten  

13. Rull håndkleet ytterst, da får du bedre tak.  

14. Rull fram og tilbake mange ganger.  
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15. Ta ut ullstykket og legg det andre veien, for så å tove videre Gjenta til du synes sitteunderlaget er tovet 
godt nok og har kvadratisk form.  

16. Skyll vekselvis i kaldt og varmt vann, klem og gni. Press ut vannet og legg til tørk. Sentrifuge kan brukes.  

17. Etter at sitteunderlaget er tørt, plasseres det broderte og sammensydde, vesle lappeteppet oppå det 
tovede sitteunderlaget.  

18. Sy fast. Her er det sydd med ulltråd, og det er brukt tungesting.         
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Bilder 
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