
FILT TØFLER 
 
Denne modellen er enkel å sy på 
maskin, eller for hånd.  
 
Ullfilt rakner ikke, og delene kan 
derfor sys sammen med lite 
sømrom og uten å bruke sikksakk. 
 
Materialer: 
Tova ullfilt, strikket eller vevd.  
Litt mouliné garn eller lignende til 
håndsømmer og eventuelt til å 
brodere med. 
 

Slik gjør du: 
Finn først ut hvilken størrelse på 
såle og ”overdel” du trenger til din 
fot. Det kan være lurt å tegne et 
omriss av foten på et papir, og 
tilpasse mønsteret.  
Se mønsterarkene. 
Tegn av et mønster som passer og 
klipp det ut. 
 
 
 
Sjekk at overdelen er stor nok i 
forhold til sålen. Ser det lite ut når 
du måler, kan du legge til  
1-1,5 cm bak der sømmen på 
overdelen kommer. 
 

 

 

 

Til den røde tøffelen er det brukt 
ganske tynn ullfilt. Derfor er det 
valgt å legge dobbel ullfilt til såle. 
Den er sydd sammen med rettsøm 
på symaskin.  
 



Skal tøffelen dekoreres, bør det gjøres før sømmen bak på overdelen sys 
sammen. 

 
Sjekk at såle og overdel stemmer overens. Sy så sammen sømmen bak 
på overdelen. 
 
Prøv overdelen på foten og finn ut om åpningen er passe stor.  
Velg hvordan du vil lage avslutningen i åpningen. Den røde tøffelen er 
laget i et tynt materiell. Derfor er det valgt å sy på et belegg i oransje 
ullfilt. Er filten tykkere, kan det holde med for eksempel å brodere 
tungesting øverst, eller beholde den klipte kanten uten søm. 
 

 
Sett et merke midt foran og midt bak på såle og overdel. Nål fast der 
sømmen skal gå. Det kan være smart å tråkle, slik at tøffelen kan prøves 
før den sys sammen. Tråkling gjør det også lettere å sy tøffelen sammen 
med maskin. 
 
Pass på at det blir en høyre og en venstre tøffel.  
 



Røde tøfler med sålesømmen ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå tøfler med sålesømmen inn. 
Tøflene er sydd på samme måte 
som de røde tøflene. 
 
Bruk fantasien og lag din egen 
variant! 
 
 
Lykke til! 
 
 
Hilsen  
Elin Gilde Garvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


