
ULL I BUR TIL FUGLEREIR  
 
Lag et ull-bur til fuglen! 
Du har sikkert lagt merke til fuglekvitter om morgenen og ivrig hakking i stammer og 
husvegger. Nå er våren her, og fuglene er i ferd med å bygge seg rede. Noen steder i landet 
er det fortsatt snø, andre steder glimter blåveis og hvitveis frem. Uansett - det er tid for å 
hjelpe fuglen med bygging av rede og det kan du gjøre på denne måten:  
 
Lag et lite bur av ståltråd. Fyll det med små lekre garntråder og ull fra sauen hvis du har. 
Fuglen snapper til seg trådene og bringer det til redet sitt. Tenk hvor varmt og godt det blir for 
de små fuglekrekene som snart titter frem fra egget. Det første de får se er ull!  
 
Dette trenger du:  
Ståltråd - ikke for stiv 
En trekloss. En bok eller boks funker også. 
Knipetang 
Ulltråder og ull 
 
Slik gjør du: 
Surr ståltråden på tvers rundt klossen. Ikke surr for stramt, men løst nok slik at du lett kan 
dra det av etterpå. Fest enden på tråden ved å surre den rundt den nærmeste tråden. 
Klipp mindre lengder og vev lengdene på langs, over og under tråden som går rundt klossen.  
Husk å legge inn en tråd under og på begge sidene av klossen. La en side være åpen slik at 
du får dratt nettverket av.   
Dra det hele av. Mulig du nå må justere, klippe og feste noen tråder.  
Putt ullen oppi. Lag en liten hank og heng den ut på en gren, gjerne i nærheten av et 
fuglehus. 
Så er det bare å sette seg ned og se om fuglen kommer for å ta seg en ullgodbit. 
 
Tips: Kanskje du har en liten vev?  
Da kan du lett veve deg et lite flak av ståltråd og lage et større bur.  

 

Lykke til! 
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