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FutteMor  



Info om opskriften  
Opskriften indeholder en grundig billedvejledning af 

hvordan du laver fjerene til ophænget her. Til hvert 

billede, hører en skriftlig forklaring, men jeg vil anbefale at 

du kigger grundigt på billederne, da de gerne skulle 

fortælle tydeligt hvordan du skal gøre. Teksten er ment 

som et supplement til billederne, hvis der er noget du 

bliver i tvivl om, om du gør rigtigt.  

 

Fjerene måler ca. 30 cm hver, uden ophæng.  

 

Jeg har fundet en gren i skoven, til ophæng, som jeg synes 

havde passende størrelse og form, og slebet den let med 

sandpapir, for at undgå splinter i fingrene eller lignende. Du kan også købe pinde til ophæng, men jeg 

kan godt lide det organiske i det rå træ, og synes det giver et flot udtryk sammen med fjerene.  

 

God fornøjelse med opskriften!  

 

Materialer 

• Ca. 13 meter bomuldsreb i 4,5 mm tykkelse (Mit er købt hos www.norne.dk)  

• Ca. 80 cm. bomuldsreb i 10 mm tykkelse (Mit er købt hos www.norne.dk)  

• Træpind – evt. fundet i skoven  

• Sandpapir til at slibe træet med  

• En stor saks (Jeg bruger en stofsaks)  

• Et målebånd  
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1. Start med at klippe alle de 

stykker snor du skal bruge. Du 

skal klippe 1 stykke på 110 cm til 

midten af fjeren, og 26 stykker på 

45 cm til at binde rundt om 

midten. 

2. Fold stykket på 110 cm på 

midten. Mål ud til ophænget: 15 

cm. på det brune ophæng og 20 

cm. på det karrygule ophæng. Her 

starter du med at lave fjeren. Fold 

et af stykkerne på 45 cm på 

midten og læg det under midten, 

som vist på billedet. 

3. Fold næste stykke reb midt på, 

og læg det ovenpå midten og rebet 

fra før. Husk at vende det med 

”løkken” modsat af, hvad du 

gjorde i step 2. Nu skal enderne på 

de 2 reb, igennem ”løkken” på det 

modsatte reb.  

4. Stram rebene til, så de er helt 

tæt om midten. Sørg for at de 

bliver strammet med enten 15 

eller 20 cm. til ophæng, alt efter 

hvilken farve fjer du er ved at 

lave.  

5. Gentag med de følgende reb. 

Sørg for at lave løkkerne ens, så du 

får et ens mønster ned af fjeren. 

Lad ”knobene” ligge helt tæt op 

ad hinanden, så din fjer bliver så 

tæt som muligt.  

6. Fortsæt til du har ca. 20 med 

knob omkring midten. 

7. Nu skal du have viklet enderne 

ud på rebet. Det gør du bare med 

fingrene, et reb ad gangen. Her er 

der viklet 2 ender ud på rebet. 

8. Her er alle enderne viklet ud. 

Husk at få enderne i bunden af 

fjeren viklet ud også, så det kun er 

selve ophænget der ikke er gjort 

noget ved. 

9. Nu skal fjeren formes. Start 

med at klippe af i længden på 

siden. Jeg har klippet af ved ca. 11 

cm.  



 

 

 

 

 

 

 

Jeg håber du bliver glad for opskriften. 

 

Har du spørgsmål, så kontakt mig enten på facebook (FutteMor), Instagram (Futtemor_),  

eller på mail: Futtemor@outlook.com 
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11. Her ser du fjeren hvor der er 

klippet af i begge sider.  

10. Her ser du fjeren, hvor der 

er klippet af i den ene side.  

12. Form fjeren, så den får 

”spidsen” som karakteriserer en 

fjer. Klip rebet i spidsen af i den 

rette længde, så den får samme 

længde som siderne.  

13. Nu skal fjeren formes for oven. 

Det gøres nemmest ved at vende 

fjeren på hovedet og klippe fra 

toppen. Fjeren skal have et lille 

”svaj” i toppen, så den bliver 

klippet lidt smallere her.  

14. Her ser du fjeren hvor den er 

klippet i facon i begge sider.  

15. Så er din fjer færdig og du er 

klar til at hænge din på dit valgte 

ophæng.  
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