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Akiknek a csodaszép gyapjút 

köszönhetjük

A merinó hölgyek

Jeromos , a wallisi 

kos és a szakember, 

aki kíméletesen 

megszabadítja a 

vastag téli bundától.



1. Válogatás
A lenyírt bundából kiválogatjuk a széklettel, 

sárral és növényi részekkel erősen 

szennyezett tincseket. A kevésbé értékes 

láb, fej, farok szőrét.

További felhasználásig jól szellőző zsákban 

tároljuk. A kihullott szemetet és gyapjút 

komposztáljuk.



2. Áztatás

Hideg vízben, mosószer nélkül 1-2 napig 

áztatjuk néha megkeverjük. (120 l-es 

hordóba 4-5 kg gyapjút áztattunk be)

Az áztató vizet kiöblítjük.  Közben a nagyobb 

szennyező részeket kiszedegetjük. A szennyes 

levet is a komposztra öntjük.



3. Előkészületek a mosáshoz, előmosás

Előmosáshoz    

és a mosáshoz 

a vizet 80C°-ra 

felmelegítjük

(a lanolin 

kioldódásához 

szükséges 

hőmérséklet)

Folyékony mosószeres vízbe tesszük az áztatóvíztől lecsöpögtetett, 

kinyomkodott gyapjút, mosásig lefedve tartjuk. (Ne használjunk 

erősen lúgos   szert, mert károsítja a gyapjú szerkezetét)



4. Mosás

Az előmosó vízhez hasonlóan 80 C° -ra melegített mosószeres vizet készítünk.

Az összenemezelődés elkerülésének érdekében, 

ÓVATOSAN kis mennyiséget átszedünk az előmosó 

edényből a mosó kosárba. 

A mosóedénybe merítjük és 

szintén óvatosan mozgatjuk a 

vízben néhány percig.

Kiemeljük, 

és hagyjuk 

lecsöpögni, 

kihűlni.



5. Öblítés
Legalább háromszor cserélünk vizet, közben 

még nagyon sok szennyeződés távozik.

Lecsöpögtetjük és mosózsákban 

kicentrifugáljuk.



6. Szárítás, válogatás

Jól szellőző helyre, tűző naptól védett helyen 

kiteregetjük a tiszta gyapjút.

A száraz gyapjúból kiszedegetjük 

a nagyobb növényi részeket, 

bogáncsot, takarmány 

maradványokat. Kézi kártoláshoz 

feltépjük a tincseket.



Zsíros gyapjú                                       mosott                                     farkasolt/tépett

Látványos változás



7.1. Kézi kártolás 

Kártoló kefével

Asztali kártolódobbal



7.2. Gépi kártolás Cegléden, Bencze Márton 

gyapjúfeldolgozó műhelyében

A több mint 100 éves 

farkasoló gép beindítása

A gép kamrájából a szálakra 

bontott gyapjú kiszedése
A gyapjú adagolása



A 4 pár hengeres kártológép Gyapjúpaplan leszedéseAdagolás



8. Fonás rokkán kézi kártolás után



Fonás – cérnázás 



A két különböző típusú gyapjúból készült fonal

Vékony szálú 3 ágú 

merinó (18WPI*)

Vastag szálú 3 ágú 

wallisi (8 WPI)

WPI – wrap per inch /1 inch= 2,45 cm /



9. Fonal festés

Mosás – pácolás

A fonal mosása kéz meleg  vízben kevés gyapjú 

mosószerrel, utána öblítés.

Pácolás: timsóval 30 percen át 80 °C -os vízben  

(10 dkg gyapjúra számolva kb. 1 teáskanálnyi timsó 

feloldva 3 l vízben), öblítés.

Festőlé készítése hagymahéjjal

A vöröshagyma összegyűjtött, száraz buroklevelét 

áztatás után egy órán át főztük.

A kihűlés után (egy napig állt rajta a lé) leszűrtük.

Festés

A pácléből kivett fonalat egy órán át, többször, 

óvatosan mozgatva

a 80 °C-os festőlében tartottuk. Ezután kiöblítettük és 

megszárítottuk.



10. A fonal és a gyapjú felhasználásának 

különböző módjai 

Párna
55x55 cm nagyságú kötött ülő párna tömőanyaga 

kártolt gyapjúpaplan, amely anginba van behúzva.

A párna 3, újrahasznosított, nagyméretű 

kabátgombbal záródik egy horgolt gombolás pánton. 



A paplan kétrétegű gézzel van bevonva, így 

szükség esetén kádban, ártatva és 

zuhannyal öblítve, mosható és ruhaszárítón, 

fektetve szárítható. A gézzel bevont 

gyapjúpaplan anginba van belehúzva, így, 

a paplan még jobban van védve a 

mechanikus behatásoktól. A párna anyaga, 

egyrészt saját mosású, kártolású és fonású 

(orsón és rokkán) vegyes minőségű gyapjú 

(nyers fehér) illetve természetes, 

szürkésbarna vásárolt fésült gyapjú, amely 

orsón lett megfonva. A nyers fehér gyapjú 

fonás és anyagminőségbeli eltérése miatt az 

egyes mintaelemek mérete és kötés-

sűrűsége némiképp eltér, de összességében 

ez a párna anyagában nem jelent, 

szerintem, sem esztétikai, sem funkcionális 

problémát. 



Táska
A  vállra akasztható táska mérete 

42x32x10 cm, bőr füllel. Bélése 

újrahasznosított, festett, damaszt 

párnahuzatból készült cipzáras 

belső zsebbel. 

A minta alapja, egy régi 

hódmezővásárhelyi párnahímzés.

Hagyományos huroköltésű, /mai 

nevén „Punch needle”/ 

technikával hímezve, natúr és 

növényi festékkel színezett 3 ágú  

fonallal.



A szabásminta elkészítését követte, a 

vászon, hímzőkeretre feszítése és a 

minta előrajzolása

A hímzés a 

kontúrok 

kivarrásával 

kezdődik. 

Itt a fonák 

oldala látható.

himző-toll

A minta színéről



A párnát Leitner Tünde, 

a táskát Fehérné Kenéz Gabriella

készítette

Mindketten az isaszegi 

Kézműves - hagyományőrző

csoport tagjai vagyunk
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