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Vad är tovning?

Tovning är att svenskt namn på en process som är möjlig tack vore ullens naturliga egenskaper: att filta sig
(fibrer fastnar i varandra) och att krympa (så att fibrerna minskar sin storlek på längden) under påverkan av
vatten/fukt och mekanisk bearbetning. Denna process är slutgiltig, d.v.s. att ett tovat objekt är omöjlig att
separera till enstaka fibrer. Om dessa 2 egenskaper i materialet tillämpas under ordnade och styrda
förhållanden och i rätt ordning kommer det att bildas ett tyg som är fast, relativt följsam, någorlunda töjbar
och mycket hållbar. På engelska heter hela processen FELTING.

• Tovade textilier håller lika bra som vävda och stickade – med förutsättning att
man använde rätt ull för rätt objekt och var noggrann med alla arbetsmoment. I
frågan om elasticitet och följsamhet befinner sig de tovade textilierna
någonstans mitt emellan de vävda och de stickade i samma typ av ull och i
samma tjocklek eller vikt i gram per kvadratmeter. Tovade textilier är mindre
elastiska och töjbara än stickade men mer än de vävda. Man kan framställa tovad
textil för hemmet, offentliga miljöer och till klädesplagg. Man behöver inte
uppfinna nya fibrer med vissa egenskaper för att få hållbara tovade produkter –
dessa fibrer är uppfunna av naturen. Fårull finns i mängder av olika kvalitéer och
grovlekar och det finns ull som passar för nästan varje tänkbar ändamål. Till
exempel till ljuddämpande utsmyckningar i större offentliga lokaler kan de grövre
ullsorterna användas, som .t.ex. Caludy Jonstras, Barbro Lomakkas eller Ane
Svenhedens väggdekor och väggbonader. Den grövre ullen fungerar mycket bra
även på golvet, tack vore sin slithärdighet kan en ullmatta tjäna i många år utan
att ändras markant. De mellangrova ullsorterna passar utmärkt till hemtextilier
som kuddar eller dynor och möbelklädsel och även skor, medan de finare och
tunnare ullsorterna är gjorda för att omvandlas till kläder och annat kroppsnära
textil.

En vältovat filt är kompakt och ”hel” i tjockleken, svampighet och studsighet försvinner. Ullfibrerna återfår sin naturliga
krusighet och den tovade ytan får en fin jämn gräng, ett slags ”apelsinskal” där varje liten buckla är något mindre än en våg på
en fiber före tovningen.
När man tovar sparar man på en massa saker, från arbetsmoment till energi – om man nu jämför med att framställa garn och
väva eller sticka av garnet.
Om man ser på den mest komplicerade tovningsteknik – när man tovar tunnare plagg som tröjor eller sjalar– då sparar man
även en hel del av råvaran, för att det behövs mindre ull för att ta fram ett lika stort plagg än om man har stickat eller vävt.

Jämföra:
• Råull, klippt och sorterat skall tvättas och kardas 1 gång till kardflor för att kunna tovas.
• Den skall kardas en gång till och dras ut till kardband/sliver för att spinnas till fluffigare och mjukare kardgarn
som passar för stickning och vävning
• För att spinna slätare, mer slitstark kamgarn skall kardbandet kammas och töjas ut till kamband/tops för att
sedan spinnas. Garnet går att både väva och sticka med (men bäst för vävning)
• Man kan använda ull i form av kardflor, kardband och kamband för att tova.
• Man måste spinna ull till garn innan man kan sticka.
• Garnet behöver nystas innan man kan sticka.
• Garnet behöver varpas innan man kan väva.
• Om vi pratar om ofärgat ull i dess naturliga färger så brukar garnet tvättas ytterligare flera gånger innan man
börjar sticka eller sätter upp en väv. Väljer man att tova får man alla dessa efterföljande tvättar ”på köpet”
medan man tovar eftersom man använder vatten och någon form av tvål, såpa eller tvättmedel under själva
processen. Tvål används både som ett slags katalysator som skyndar på filtningen men även som ”glidmedel”
för att underlätta de mekaniska arbetsmomenten (för)filtning och valkning. Tovningen är absolut möjlig utan
något tvättmedel eller tvål men dessa hjälper till att få slätare ytor, särskilt när man arbetar med grövre
fibrer.

Jämföra arbetsmoment från en klippt fäll till
ett färdigt produkt
• Klippt ull tvättas 1 gång och kardas
till kardflor
• Kardas/dras ut till kardband/sliver
för att spinna mjukare garn av.
• Kammas och dras till
kamband/tops för att spinna
kamgarn
• En eller fler tvättar till
• Härvas, färgas, nystas för att sticka
eller varpas för att väva.

•
•
•
•
•

Man kan tova av tesat otvättad ull
Man kan tova av kardflor
Man kan tova av kardband/sliver
Man kan tova av kamband/tops
Man kan tova av ofärgat otvättad
ull eller ull som tvättades bara 1
gång
• När man våttovar använder man
vatten och ev. tvål eller såpa vilket
ger mycket ren ull i de färdiga
produkter utan extra
arbetsmoment

Jag har lagt en massa tid och material på att lära mig göra bra filt. Läste allt jag kunde få tag i, plöjde genom de på den
tiden fåtaliga internet-communities och testade, testade, testade.
Efter att ha flyttat till Sverige har en massa saker ändrats i mitt liv och det är här jag har egentligen blivit till en filtmakare.
I mångt och mycket tack vore att jag upptäckte den svenska ullen och att det går att göra så mycket av den. Jag har inte
gått några kurser i tovning innan jag började kalla mig för filtmakare, bara den i 1998-99 då jag prövade att göra det den
allra första gången, det var vid Etnografiska museet i St.-Petersburg. Och om det var nu jag har blivit intresserad av
tovning skulle jag absolut gå en massa kurser, särskilt digitala sådana, för att nu finns de i överflöd. Man skall dock vara
uppmärksam på att man lär sig bra saker, jag är grundligt misstänksam till allehanda kostnadsfri information om hur man
gör saker, tror inte den kan vara rätt och fullständig om det är gratis.

Det blev en del undervisning i mitt liv, även om jag har aldrig tänkt mig vara skapad för detta. Jag har tagit en och
annan vikariat i grundskolan efter ha flyttat till Karlskrona och nu har jag jobbat som bild- och slöjdlärare på en av
kommunala grundskolor i snart 5 år. Tack och lov var min lärarexamen giltig här och jag slapp att läsa 3 år till för att
kunna få legitimation. Jag har även uppdrag för en av folkhögskolorna här i trakten där jag har ansvar för
distanskurs i konst och konsthistoria. Så allt som allt har jag undervisat på konstskola för barn, på högskola när jag
jobbade med mitt MFA-projekt, på gymnasiet, på folkhögskola och på grundskola i 20 år, men aldrig heltid. Jag
håller även kurser i tovning, i lite olika regi. Eftersom min ateljé är lite av ett andra hem för mig föredrar jag att
antingen undervisa någon annanstans eller göra distanskurser då jag filmar och förklarar hur jag gör.

När jag undervisar i tovning försöker jag att förmedla principer och tankesättet, ge mina elever en verktygslåda som
de får sedan använda på egen hand. Många tycker jag är en tråkig lärare för att jag vill att folk skall bara göra prov och
inte färdiga saker, men det brukar löna sig i längden – om man nu tar filten på allvar. Och det skall man göra!

Så vad är ull för mig och varför tovning? Att arbeta med ull i tvådimensionella format ger min ”inre grafiker” en
möjlighet att ta fram intressanta motiv med enkla uttrycksmedel, med bara 1-3 färger och lite tekniska knep kan jag få
fram både abstrakta och realistiska mönster, motiv och element. Det är ett slags övergång mellan skulptur och vävning
skulle jag kunnat säga, man har det tillräckligt ”pilligt” och arbetet kräver fokus och förberedelse men det finns rätt
mycket av den direkta kontakten med materialet som keramik eller skulptur ger oss i en större grad. Eftersom objektet
blir till snabbare än om man t.ex vävde känns processen mycket mer intensivt och koncentrerad och har mera kontakt
med sitt objekt.

Att kombinera olika textila material med ull ger en oändlig variation med effekter och uttryck som kan användas på
olika sätt. Man kan ta de grövsta ullsorterna och göra något rå och utsökt minimalistiskt av dem eller så tar man de
mjukare och gör något rent och kallt i känslan men varmt och skönt vid beröringen. Ma kan vara så mycket utan att
svika sig själv, det är nog det som jag är mest fascinerad av i tovningen.

Tovade produkter kan och borde vara en mer självklar del av våra textilier. De har alla de underbara egenskaper som
ullfibrerna har, de är CO2-neutrala, 100 % biologiskt brytningsbara. Ullprodukter är ljuddämpande, värmeisolerande, tar
upp mycket vatten innan de känns blöta och ”andas” när man har dem på kroppen, vilket gör dem till ett mycket bra val av
plagg för både inomhus- och utomhusvistelse. Det bildas lite eller ingen statisk elektricitet i ullen, vilket bidrar till att det
dras mindre damm till ullprodukter om man jämför med produkter gjorda av syntetiska eller konstfibrer, och, följaktligen,
behöver man tvätta eller rengöra ullprodukter betydligt mera sällan. Ull har en underbar egenskap till – den ”självrengör”
sig i fuktiga miljöer, så många gånger räcker det att hänga ut ett plagg i ull en regnig dag och borsta av försiktigt efteråt. Ull
är dessutom extremt energibesparande i tillverkningen. Egentligen växer ju ullen av sig själv medan fåren går och betar och
för väldigt många fårbönder i Europa och i synnerhet i Sverige har ullen under många år varit endast en biprodukt till
köttproduktionen, men tack och lov med ansträngningar från flera olika håll har man fått ögonen upp för ullen på nytt de
senare åren. Det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med ull som textilmaterial och tovningen har definitivt en bra
framtid, inte bara för att det är en spännande och hållbar teknik men även för att det finns otroliga mängder med
designlösningar som bara väntar på att bli upptäckta.
Ull är bäst, filt är coolt. Gör rätt, välj filt!

BONUS: Färdig filt. Hur ser den ut?
• Om vi pratar om ullen med tunnlek under 28-30 mkn (0,028 – 0,03 mm) (merinoull från Au och NZ, Portugal och Spanien
samt Sydamerika, några europeiska sorter, finull, jämtlandsull och ibland gobelängull) så finns det ganska klara
bedömningskriterier:
• Kan du se enstaka fibrer och dra ut dem från filten?
• Är de klippta kanterna (om de finns) ojämna/”sågtandade”/med synliga fibrer?
• Kan du dra ut ett och annat hårstrå?
• Känns filten mjuk och lite lurvig?
• Tar filten upp vatten lätt och blir snabbt genomblöt när du stänker lite vatten på den?
• Har det krympt mindre än 20-25%?
• Känns filten porös och ”svampig” när du klämmer den?
• Är ytan på filltyget grovkornig med ojämna ”korn” (”celluliterna” är stora, ca 0,5cm eller större)?
• Då är det inte färdigt.

Däremot…
• Är ytan slät utan ”ludd”?
• Är ”celluliterna” små, har ca samma storlek och är kompakta?
• Känns HELA stycket likadant, kompakt, följsam, lite elastisk men
hållbar?
• Har det krympt mer är 20-25 %?
• Bildas det små vattendroppar på ytan när man stänker vatten på
filten? Är det svårt att få filten genomvåt?
• Är de klippta kanterna hela utan synliga hårstrån och fibrer?
• Då är det troligen nästan färdigt, jag brukar arbeta i ca 10 minuter till
för säkerhets skull.

• Dessutom känns filten ”färdig” i handen, den är spänstig, inte för
mjuk och har ingen ”svampighet”. Den kan gnissla lite under fingrarna
medan den är våt och har en likadan genomarbetad struktur med
små ”korn”/”celluliter”, mindre än 0,5 cm eller är till och med helt
slät.
• Dessa kännetecken gäller både tunna (även nunofiltade) klänningar
och lite kraftigare jackor och kappor. Om du känner att du inte vågar
ta i och dra lite i ditt tovade objekt får du arbeta lite mer på det.

Viktigt!
•
•
•
•
•
•
•
•

Tovningen består av flera arbetsmoment:
att få en ide'
att göra en skiss
att tänka på detaljer
att välja material utifrån ändamålet
att konstruera/förstora mönster/mall
lägga ut ullen/nålfilt på alla mönsterdelar
blöta med ljummet ev. lite ”såpigt” vatten alternativt använda tvål på bit
genom ett nät.
• trycka/klappa bort alla luftbubblor så att hela ytan blivit lika blöt utan torra
partier (förfilta genom ett nät t.ex.)

