Filtevejledning til Den Gule Organ And

Materialer til Gul Organ And:





5 gr. Gul uld til krop og hoved (alt efter hvor stor anden skal være)
En tot orange til næb
Lidt sort til øjne
meget lidt hvid til øjne

Værktøj:



En filtenål
Evt. filteunderlag til næb (kan være skumgummi, liggeunderlag ol.)

Krop
Der bruges ca. 4/5 af den gule uld til kroppen. Resten bruges til hovedet.
Form den gule uld til kroppen til en kegle og filt let over hele kroppen til den har dråbeform:

Bagenden formes ved først af filte nedefra og derefter oppefra. Halen kan trykkes let opad imens der filtes,
så det er lettere af få formen:

Hoved
Læg ulden til hoved i en smal tot og rul den stramt sammen og filt den sammen og form kuglen med
filtenålen. Når kuglen er rund og let fast filtes et tyndt lag uld rundt om hovedet, så der er en løs tot for
enden, som bruges til at filte hoved fast på kroppen:

Hovedet kan sættes ekstra fast ved at stikke filtenålen ned igennem hovedet, så enden af nålen filter
mellem hoved og krop. Det giver også en fast bund så anden står bedre.

Næb
Form næbet ved at rulle ulden fast og filt den sammen på filteunderlaget eller i hånden. Læg derefter et
meget fint lag uld over med nogle tynde ender, som bruges til at filte næbet fast på hovedet.
Filt næbet fast på hovedet ved at filte forsigt helt inde langs kanten af næbet, så de orange uldfibre filtes
kommer ind i hovedet – næbet kan evt. filtes bedre fast ved at tikke nålen ind gennem næbet og filte
forsigtigt frem og tilbage der hvor næb og hoved mødes:

Øjne
Rul en kugle i sort til øjet og filt det forsigtigt på hovedet:

Rul en meget lille kugle i til prikken i øjet som du også sætter forsigtigt fast ved at skubbe den ned med
nålen.

Nu er anden færdig, og du kan sætte Gul Organ And skiltet på.
Du kan bestille skilte hos Cystisk Fibrose Foreningen på info@cff.dk

Cystisk Fibrose Foreningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 71 43 44

