
 

DIY: Kuleteppe av Ullkuler

Kuletepper er blitt utrolig populære de seneste årene - sånn lager du ditt eget

Download PDF her

Hva du trenger for å lage ditt eget kuleteppe på ca. 70 cm i diameter:
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En god saks - kan kjøpes her
Gode nåler både rette og krumme - kan kjøpes her, her og her.
Ekstra sterk tråd - Ca. 150 meter - kan kjøpes her (hvit) og her (sort/svart)
1000 ullkuler/filtkuler som måler 20 mm, i de fargene du ønsker - Se det store utvalget her

Dersom du ønsker en annen diameter på kuleteppet, må du bruke følgende antall kuler i størrelsen
20 mm:

20 cm ca. 85 stk. (f.eks. til en brikke)
40 cm ca. 350 stk. (f.eks. til en hynde)
70 cm ca. 1065 stk.
90 cm ca. 1750 stk.
100 cm ca. 2150 stk.
110 cm ca. 2650 stk.
120 cm ca. 3175 stk.
140 cm ca. 4250 stk.
160 cm ca. 5500 stk.
180 cm ca. 7000 stk.
200 cm ca. 8650 stk.

 

Vi selger økologiske Ullkuler i høy kvalitet, som kan kjøpes her på www.ritohobby.no, hvor det også
er mulig å få mengderabatt ved større kjøp. Etter min mening og erfaring, er det viktig å ikke gå på
kompromiss med kvaliteten på kulene. Skal du eksempelvis anvende kulene til et teppe eller en
hundekurv, er det noe som slites på hver eneste dag. For å sikre den høye kvaliteten på våre
økologiske ullkuler, importerer Ritohobby.no kulene direkte fra Nepal. Her garanteres kvaliteten på
100% ren ull og slitesterk nylon, som sikrer at våre ullkuler har lang levetid.
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Fremgangsmåte

Det finnes helt sikkert mange måter å lage et kuleteppe på, og det der dermed ikke sagt at min måte
å lage teppet på er den eneste riktige. Men jeg har prøvd flere metoder, f.eks. ved å tre alle kulene
på en snor, som man gjør med perler, og deretter feste dem sammen. Denne metoden jeg nå viser
framgangsmåten til, ga det klart fineste resultatet. 

Jeg vil nå hjelpe deg gjennom oppskriften ved bruk av bilder jeg har tatt underveis i mitt DIY-
prosjekt:

1. Jeg anbefaler å sy teppet med dobbeltråd. Det er eneste måten du får teppet kraftig og sterkt.

2. Sy gjerne med en trådlengde på cirka 1 meter om gangen. På denne måten unngår du knuter på
tråden.

3. Begynn med å knyte en kraftig knute, gjerne tre-fire knuter i én for å gjøre den ekstra stor og sterk.
Den skal være så stor at den ikke glir gjennom kulene når du drar i den.

4. Slik gjør du: 

Før du begynner må finne på ett mønster å sy etter. I mitt eksempel valgte jeg å gjenta fargene grå –
rosa – sand. Du kan senere i forløpet velge å bryte fargene ved å tilføye en ekstra farge. På denne
måten unngår du lange striper i én enkelt farge, og kuleteppet ditt får mer liv og fargespill.



 

5. Begynn med den krumme nålen. Den krumme nålen skal brukes til ca. 90% av teppet. Den rette
nålen skal bruges til å stramme opp teppet. Det er lurt å bruke den rette nålen til når teppet skal
strammes opp, da det er lettere å stikke den rette nålen gjennom ullkulene.

Start mønsteret med den krumme nålen. Stikk nålen inn i kulen, og ut ved cirka 45 grader som på
bildet under. Gjenta det samme med neste kule.



 

6. Den første samlingen av kulene vil se litt annerledes ut enn de følgende samlinger. 
Pilene illustrerer, hvordan kulene er sydd sammen. Det gjør ingenting at du ser tråden, den blir helt
gjemt når flere kuler trekkes på.



 

7. Den grå kulen er nå teppets senterpunkt. Når du skal sy på den tredje kulen, er det veldig viktig, att
den tredje kulen festes til den røde kulen OG til den grå kulen.



 

Bruk de hullene du allerede har trukket sytråden gjennom, på denne måten ser du ikke så mye av
tråden.

Du stikker nålen gjennom den grå kulen, videre inn i den rosa kulen, og tilbake igjen – deretter stikker
du igjen nålen gjennom den rosa kulen og ut i en vinkel på 45 grader og så rett gjennom den
sandfargede kulen.

8. Du skal nå sy den sandfargede kulen fast. Stikk nålen ned i den grå kulen og ut igjen så tett på
den sandfargede kulen som du klarer. Stikk igjen nålen gjennom den sandfargede kulen, og ut ved
en vinkel på 45 grader:

9. Mønstret gjentas ved hver enkelt kule.

På bildene under ser du hvordan jeg syr på den fjerde ullkulen:



 



 

10. Du stikker nålen gjennom den ”nye” kulen, og ut i en vinkel på 45 grader. Når snoren er trukket
gjennom kulen, skal du trekke i snoren:

 



 



 

11. En sirkel avsluttes på denne måten:



 

Det er viktig, at den siste kulen i en sirkel er sydd sammen med kulene på begge sider.

Dette gjøres ved å stikke nålen rett gjennom den ”nye” kulen, og inn i siden på den kulen du starten
runden med.
Etterpå stikker du nålen ned i kulen i den "indre sirkelen" og rett gjennom den ”nye” kulen. Det vil se
sånn ut:



 

12. Fortsett mønstert som i den første sirkelen.

 



 

13. Denne måten å sy kulene sammen på fungerer veldig bra, og gjør teppet fast og solid.

14. Det er viktig, at du ikke strammer tråden for mye, for da vil teppet til slutt "bølge" og ligge ujevnt
på gulvet.

15. Jeg har dessuten en annen måte å lage mønster i kuletepper på.
Hos Ritohobby.no kaller vi det et ”blomstermønster", som gjør det enkelt å se hvordan kulene vil
passe sammen i fargene.
Jeg har markert dette på bildene med 2 sirkler:



 

16. Når tråden skal byttes:

 



 

 



 

17. Når du skal bytte tråd, må du huske å stikke nål og tråd gjennom en kule som du allerede har
sydd gjennom før. På denne måten kan du knyte en sterk knute. Knyt 3-4 knuter sammen. Knuten
skal ha en størrelse som vist på bildet. Etterpå klipper du snoren over rett ved knuten, og knuten kan
gjemmes bort mellom 2 ullkuler.

18. Her er resultatet af det færdige kugletæppe



 



 

 19. Detaljer

Ullkulene / Filtkulene fra www.ritohobby.no er økologiske og importert fra Nepal
Vi har ett kjempeutvalg av farger å velge mellom på www.ritohobby.no
Alle materialer til teppet over er kjøpt på www.ritohobby.no
Kjapp og trygg levering
Bilder og artikkel av Trine Schmidt, vil du se mere? Besøk bloggen min www.homehappy.dk
Oppskrift og rettigheter tilhører www.ritohobby.no
Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte trinesch@live.dk eller info@ritohobby.no

Se også vår oppskrift på en stjerne av ullkuler her.
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