
Kardgarn, quiltvadd och nålfilt 
Filtmakeriet tillverkar och säljer alla produkter i egen regi. En noga utvald ullkvalité och vår 
skonsamma ulltvätt (handtvätt) är några av anledningarna till att Filtmakeriets produkter 
håller hög klass. Svensk fårull kan se väldigt olika ut vilket gör arbetet både intressant och till 
en stor utmaning. Vi arbetar nära råmaterialet genom hela beredningsprocessen och tillverkar 
produkter med hög kvalité.  
 
Klassiskt kardgarn 
Filtmakeriet tillverkar garn av ull från både renrasiga får och korsningsfår. Vi blandar gärna 
ull från flera svenska fårraser för att nå önskat resultat. En bra fiberblandning ger en optimal 
balans i det färdiga garnet. Efter sortering och tvätt kardas ullen till förgarn som sedan spinns 
till 1-trådigt garn. Ullgarnet kan därefter tvinnas samman till 2-, 3- eller 4-trådigt garn. 
Filtmakeriets klassiska ullgarn är Z-spunnet och S-tvinnat och säljs i 100-grams härvor. Både 
ullens positiva egenskaper och känslan av att garnet tillverkats på ett traditionsenligt sätt är 
ständigt närvarande - även i det färdiga plagget. 
 
Tunna ullgarner till finstickat och dekorativt skira föremål 
Filtmakeriets 1-trådiga ullgarn mäter 600m/hg och det 2-trådiga mäter 300m/hg. Båda 
kvalitéerna passar till lätta och följsamma plagg. Mjukt och finfibrigt garn av ull från finullsfår 
ger volymrika maskor. Ett garn med en något grövre fiberblandning ger en stickad kvalité 
med tydlig struktur och hög glans. Filtmakeriets 2-trådiga ullgarn kan också användas som 
plädgarn för handvävning.  
 
Tjocka och fylliga garner ger mycket värme och slitstarka resultat 
Filtmakeriets 3-trådiga ullgarn mäter 200m/hg och det 4-trådiga mäter 150m/hg. Båda 
kvalitéerna passar till volymrika och stadiga plagg och inredningstextilier. Mjukt och finfibrigt 
ullgarn ger fylliga maskor medan garn av en något grövre fiberblandning ger en stickad 
kvalité med tydlig struktur och hög glans. 
 
Quiltvadd för hand- och maskinquiltning 
Filtmakeriets quiltvadd används som stoppningsmaterial mellan två vävda tyger som quiltas 
samman med små stygn till täcken, filtar och tyger för beklädnad. Quiltvadden består av  
100 % svensk texelull och tillverkas helt utan tillsatser så den behöver inte tvättas innan den 
används. Den är både lätt och elastisk vilket ger mjuka, sköna och följsamma produkter. 
Ullkvalitén, vårt sorteringsarbete och den skonsamma ulltvätten är några av anledningarna till 
att Filtmakeriets quiltvadd känns äkta och genuin. Den sticker ut på ett positivt sätt i 
jämförelse med alla de andra, konstgjorda och importerade, kvalitéerna på marknaden.  
 
Nålfilt för tovning 
Nålfilt så som Filtmakeriet gör den är något av ett unikum. Vi blandar gärna ull från olika 
svenska fårraser för att nå önskat resultat. All ull som vi bereder till nålfilt är av hög kvalité 
och tovar sig lätt med vatten och såpa. Att tova med vatten och såpa är en gammal teknik som 
ihop med nålfilt gör det möjligt att snabbt och enkelt tova filt för alla tillfällen. Nålfilt av 
svensk ull är rolig att arbeta med och steget mellan idé och färdig produkt blir betydligt 
kortare! Nålfilt säljs som metervara och kan varieras i tjocklek, fiberblandning och densitet 
beroende på vad den ska användas till.  
 
Ullkvaliténs betydelse  
Ullkvalitén i nålfilten påverkar både känslan och utseendet i den färdiga produkten och avgör 
på så vis vad nålfilten bör användas till. Mjuk ull kan användas i filt som ska vara nära huden. 
Grova slitstarka fibrer upplevs hårda mot huden och passar bättre till mattor och sittdynor. 



 
Tjocklek och densitet  
Tunn och följsam nålfilt används med fördel till kläder och tyg till inredningstextilier i kuddar, 
filtar, vepor och bonader. En tunn nålfilt är mycket flexibel (låg densitet) och har hög 
krympmån vid tovning. Tjock och stadig nålfilt är lämplig till mattor, sittdynor och grövre 
filtar. En stadig, tjock nålfilt är flexibel (hög densitet) och har låg krympmån vid tovning. 
Oavsett tjocklek kan du lägga fler lager nålfilt på varandra och tova samman dem till en 
tjockare alternativt mönstrad filt. Ju tjockare utgångsmaterial desto mindre krympmån.  
 
Filtmakeriet tillverkar och säljer även en typ av nålfilt som är så gott som oelastisk. Den har 
hög densitet (låg krympmån) och behöver bara valkas för att bli färdig filt! Hur mycket och 
länge man ska valka (sista momentet i tovningsprocessen) avgörs utifrån vad 
filten/slutprodukten ska användas till. Nålfilt av den här sorten kan med fördel sys ihop i 
dubbla lager och användas som draperier och annan inredningstextil som skall hindra 
luftdrag. Den oelastiska nålfilten kan även användas som hobbyfilt i produkter/dekorationer 
som inte ska utsättas för nötning.	  


