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Idéer, foton och layout: Carina Ekberg, Kalmar 



 

Hälsa och kultur i hälsolänet Kalmar 
 

Hälsa och kultur i hälsolänet Kalmar är ett treårigt projekt i Kalmar län, 2013-16, 

som drivs av Kalmar läns museum. Hemslöjdskonsulenterna har i ett 

pilotprojekt arbetat med slöjd för äldre på träffpunkter och omsorgsboenden i 

centrala Kalmar, för att med slöjdens material och tekniker ge de äldre 

aktiviteter som främjar hälsan för både sinne och motorik. Dessa idéer inriktar 

sig på årets traditionella högtider jul och påsk.  

Slöjdmaterialet är huvudsakligen ull då det är ett mjukt och behagligt inhemskt 

material att arbeta med för svaga händer med skör hud. Tovning är ett sätt att 

krympa och forma ullen med hjälp av såpa, vatten och händerna. När man 

arbetar med ullen mellan handflatorna (eller handflator och bord för den som 

bara kan använda en hand) så blir det gymnastik för händerna. Tovade äpplen 

och lätt tovade ullänglar att hänga i granen är två förslag till slöjd inför julen. 

Att göra en garnkyckling tränar handleden på ett lustfyllt sätt och klippning av 

garnet tränar fingrarnas styrka, liksom finmotoriken vid knytning av lintråd. 

Vaxmålning av ägg till påskriset övar motoriken genom att spetsen med vax förs 

över äggets yta i egna formationer. Ägget doppas sedan i ett färgbad och ger 

ett överraskande resultat. En mycket uppskattad aktivitet. 

Vi vill med detta häfte inspirera personal inom äldreomsorgen att arbeta med 

hemslöjdens material för att på ett lustfyllt och meningsfullt sätt träna händerna 

på deltagarna och skapa en gemensam stund av kreativitet. 

I projektet anlitades en slöjdare/konsthantverkare att utbilda personalen på träff-

punkterna för att tillsammans genomföra aktiviteterna med de äldre. Personalen 

kan sedan genomföra liknande aktiviteter under kommande år. 

Kardad ull, naturfärgad och färgad kan införskaffas från Åddebo ull 

www.addeboull.com, kläde till näbb, lingarn och nålar finns på Sätergläntans 

butik www.saterglantan.com. Övrigt material finns på välsorterade mataffärer. 

För förslag på lämpliga slöjdare går det bra att höra av sig med frågor till länets 

hemslöjdskonsulenter. Kontaktuppgifter finns på Nämnden för hemslöjdsfrågors 

hemsida: www.nfh.se. 

Ett stort tack till konsthantverkaren Carina Ekberg som genomfört aktiviteterna 

tillsammans med Ina Hesselring och Anna Karlsson på Träffpunkterna 

Varvsholmen och Kvarnholmen i Kalmar. 

 

Kalmar i november 2015 

Hemslöjdskonsulent Agneta Gefors 

http://www.addeboull.com/
http://www.saterglantan.com/
http://www.nfh.se/


Ullängel

Klipp till önskad rektangulär storlek av den kardade 
ullen. Rulla en bit ull till huvudet och placera på kard-
floret.

Vik över en bit av kardfloret över huvudet.
Klipp till en lintråd på ca 30 cm. Dra den runt huvu-
det och gör en knut.

Dra tråden under ”vingarna” till baksidan. Korsa 
tråden och dra den över ”vingarna” framöver igen. 
Knyt en knut.

Forma vingarna genom att dra isär, och ut, ullen. Trä 
lintråden dubbelt på en nål och dra den rakt upp 
genom huvudet. Knyt en knut för att få
en ögla att hänga ängeln i.
Vill man kan man sy ett diadem av
glaspärlor runt huvudet.

Material
Lintråd
Glaspärlor

Kardad ull
Nål och sax



Kardad ull
Lintråd (mattlin)

Stoppnål

Såpa
Nål
Varmt vatten

Material

Börja med att ”riva av” ca 5 tunna flor av ullen, ca 
10 x 10 cm.

Varva floren och lägg dem då motsatt så att 
fibrerna korsar varandra.
Rulla mellan handflatorna ihop floren till en boll.

Fyll en skål med varmt vatten - så varmt som 
möjligt och blanda med ett par, tre matskedar 
såpa/liter vatten.
Värmen i vattnet gör att lanolinet (fettet i ullen) 
mjuknar och hjälper till att forma ullen.

Doppa händerna i vattnet och börja rulla ullen 
(som man rullar köttbullar). Tryck inte alls i 
början, trycker man för hårt i början kan ytan bli 
ojämn. De långa fibrerna i ullen hakar i varandra 
och binder så småningom till en fast form.

Fukta kontinuerligt händerna så att såpvatten 
långsamt tränger in i ullen medan den rullas 
ihop. Vartefter ullen tovar ihop sig och ytan blir 
tät och fast kan man öka trycket i händerna.

Den ofärgade ullen har långa fina fibrer, innehål-
ler mer fett och är därför lättare att tova. Vill man 
ha ett färgat äpple är det bäst att först tova ihop 
ett äpple i den ofärgade ullen och sedan lägga 
på ett par lager av den färgade. Tryck försiktigt i 
början när den färgade ullen skall på så att ytan 
blir jämn.

Klipp en bit mattlin ca 20 cm och trä båda 
ändarna genom nålsögat. Trä den dubbla tråden 
genom äpplet. Behåll en ögla på ena sidan att 
hänga äpplet i och knyt en knut på andra sidan 
som bildar pistillen.

Tovat juläpple



Garnkyckling

Börja med att klippa till en kartongbit på ca 3 x 7 cm.

Vira ullgarnet runt kartongbiten ca 75 varv. Ju fler varv 
desto tätare boll.
Det behövs två bollar, en till huvudet och en till krop-
pen. 

Trä en lintråd ca 25 cm på stoppnål och för in den 
under garnet.

Dra  åt tråden runt garnet och gör en stark knut.
Klipp upp garnet.

Frisera garnet till en boll genom att klippa bort ca 
halva mängden garn. Gör en större till kropp och en 
mindre till huvud. 

Klipp av lintråden till huvudet och trä den större 
bollens tråd upp genom huvudet. Knyt en knut och du 
har ett hänge.

Klipp till en rombform i klädet som blir näbben. 
Fäst med några stygn på mitten genom huvudet.

Kartong
Lintråd
Sax

Material
Gult ullgarn, tvåtrådigt

Orange kläde
Stoppnål



Vaxmålade ägg

Rått ägg
Bivax

Stearinljus helst färgat
Potatis

Rostfri matsked
Värmeljus

Äggfärg

Ättika
Nål
Liten vass kniv
Blyertspenna
Knappnål med glashuvud
Tändstickor
Lintråd

Material

Börja med att blåsa ur ägget. Gör hål i både toppen 
och botten med en nål. Gör ett något större hål i 
toppen (ca 3 mm) än i botten (ca 1 mm).
För att få större hål utan att ägget spricker tar man en 
spetsig kniv och skruvar sakta i nålhålet samtidig som 
man trycker mycket lätt.
För in en stoppnål och stick hål på äggulan. Blås i det 
lilla hålet så att äggets innehåll töms genom det större 
hålet. Tvätta ägget med diskmedel och torka av med 
lite ättika för att få bort ev fett från ytan.

Böj en rostfri matsked i 90 graders vinkel och stick ner 
den i en delad potatis klädd med aluminiumfolie.
Lägg 2 delar stearin och 1 del bivax i skeden och låt 
det smälta över ett värmeljus ställt på fat. Håll steari-
net varmt och flytande hela tiden under målningen 
annars klumpar sig blandningen och det blir fult.

Gör en ”pensel” genom att sticka in knappnålen i 
blyertspennan.
.

Håll nålen ett par sekunder i stearinet så att den blir 
ordentligt varm vid varje doppning, ev stelnad stearin 
på nålen hinner också smälta igen.
Börja med att täppa igen hålen. Annars fylls ägget 
med vatten när det ska färgas in.

Man bygger upp sitt mönster med streck eller punk-
ter. Stearinet stelnar snabbt så man får man doppa 
nålen på nytt efter varje punkt eller streck. 

Ägget färgas sedan in i äggfärg blandat med vatten 
och ett par tsk ättika. Rulla runt ägget i färgbadet med 
hjälp av en matsked i några minuter tills det är ordent-
ligt infärgat. Torka av ägget. För att ta bort vaxet, håll 
ägget bredvid lågan och låt vaxet smälta. Ta en liten 
bit i taget.Torka av med ett hushållspapper vartefter.
Där vaxet har legat bildas ett vitt mönster.
Klipp en bit lintråd, ca 20 cm och knyt runt en avbru-
ten tändsticka ca 1 cm lång. För in tändstickan i 
äggets stora hål, den ställer sig på tvären av sig 
självt. Häng upp ägget i ditt ris.
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