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Tovet gaveesker 

Lag små gaveesker ved å tove ull rundt en isoporkule. 

Modeller og oppskrift v/Margit Bredesen. 

Dette trenger du: 
• Isoporkule med 4 cm diameter 
• 8 gram farget og kardet ull som tover 
• Grønnsåpe og vann. 1 liter vann og 1 desiliter 

grønnsåpe 
• Boks til å tove oppi og et lite håndkle til underlag 
• Skalpell og lita spiss saks 
• Evt. litt garn til snorer (finull kvalitet) 
• Knapper / perler / perler av filt 

  
 

Slik gjør du: 
1. Dra ulla ut i lange strimler med 2-3 cm bredde. Nøst noe av ulla jevnt på     isoporkula. 

2. Dypp ullkula i vann og klem forsiktig ut noe av vannet. Rull kula lett mellom håndflatene. La ulla filte seg 
litt sammen. Dypp av og til. 

3. Rull på mer ull og fortsett å rulle kula mellom håndflatene. Etter hvert klemmer du ulla mot kula som er 
inni, på samme måte som du lager snøball. 

4. Sjekk om ulla er kommet jevnt på. Hvis ikke, legger du på tynne lag av ull der det kjennes lite ut. 

5. Ønsker du litt pynt av annen farge ull, må du legge på den nå. Filter du for lenge før du gjør det, blir det 
vanskelig å få den tørre, fargede ulla til å feste seg. 

6. Når ulla på kula begynner å bli litt fast, kan du rulle hardere. Du kan også rulle kula mot håndkleet på 
samme måten som når du baker boller. Etter hvert får du ei glatt, fast og fin overflate. 

7. Ønsker du, kan du nå putte den våte kula ned i en plastpose og knyte den igjen og fortsette å tove. Hvis 
du ikke skal lage flere  ”gaveesker, er det lurt å rydde arbeidsplassen din før du setter deg og tover videre 
med ballen i plastposen. 

8. Ulla må være skikkelig tovet når vi skal skjære den opp og ta ut kula. Hvis det er vanskelig å få kula fast 
nok, kan du kjøre den i vaskemaskinen på kulørtvask 40-60 grader. Vaskepose er et godt hjelpemiddel. 
Ha gjerne annen tøy med i vasken. 

9. Vi bruker en skalpell og brodersaks til å skjære opp kula. Skjær ikke større åpning enn nødvendig for å få 
ut isoporkula. Gni gjerne åpningen litt så den blir fastere. La filten tørke før du tar ut kula og monterer den. 

10. Blir ullkula fast nok uten å tove ferdig i vaskemaskinen, skjærer du opp kula, gnir åpningen, skyller ut 
såpa og legger kula til tørk. 
Du kan nå finne ut hvordan du skal lage lukning på esken. Skal du ha perle og hempe, knapp og hempe 
eller to snorer som kan knytes til ei lita sløyfe? Vil du pynte mer, er filt morsomt å brodere på. Skjærer du 
ikke opp kula, kan du dekorere kula og sette på ei hempe, og vips har du ei julekule. 
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