
 
Nålbindning 
Nedan edan finner ni en beskrivning på hur man nålbinder. Det är en ganska enkel teknik. 

Det kan vara enklare att skapa former fritt jämfört med att sticka, men det är en mer 

tidskrävande teknik som kräver att man bryter garnet (genom att dra – klipp ej). Därför är det 

rekommenderas att ni använder ullgarn – så att man enkelt kan tvinna ihop de brutna 

garnändarna genom att fukta garnet. Det kluriga kan vara att komma igång, men sen flyter 

det ofta på lätt. 

 

  



 

1. 

När du ska nålbinda behöver du endast en nålbindingsnål och garn. Rekommendationen är att 

använda ett ullgarn. Anledningen är att när man nålbinder, till skillnad från stickning och 

virkning, så måste man bryta garnet gång på gång. Genom att använda ett ullgarn är det då lätt 

att sammanfoga två garnändar genom att fukta den lite och gno/tova ihop dem med hjälp av 

handflatorna. 

 

  



 

2.  

Börja med att trä garnet genom din nålbindningsnål och låt den ena änden vara längre än den 

andra. 

 

  



 

3. 

Håll din ena handflata framför dig. Är du högerhänt håller du fram vänster hand. Är du 

vänsterhänt håller du fram höger hand. Lägg garnet bakom tummen, över handflatan och runt 

ditt lillfinger. Garnet som sticker ut från lillfingret kan vara kort – några decimeter. Från 

tummen löper den långa delen av garnet som sedan slutar på nålen. Stick in nålen under 

garnet som ligger över handflatan. 

 

  



 

4.  

Dra genom garnet så att garnet löper runt tummen och änden ligger bakom handen. 

 

  



 

5. 

Vrid handflatan lite åt höger så att du ser baksidan på din tummen. Dra garnet lite mot dig så 

att det bildar en knut runt tummen. Dra åt knuten och se till så att den ligger vid tummens 

nagelband. 

  



 

6. 

Stick in nålen igenom garnet som löper över handflatan nerifrån och upp. Vrid sedan nålen 

mot dig och stick ner den under knuten som vilar på tummens nagelband. 

 

  



 

7. 

Knip åt garnet och nålen mellan tummen och pekfingret. 

  



 

8. 

Dra igenom nålen och garnet hela vägen. Detta kommer bilda en ny ögla som ska landa 

nedanför befintlig ögla på tummen. Dra åt garnet hårt och håll fast de både öglorna mellan 

tummen och pekfingret. 

Nu har du gjort uppläggningen. Dessa steg behöver du inte göra igen. 

  



 

9. 

Nu börjar du nålbinda. Det finns många sätt att nålbinda på. I denna instruktion beskrivs ett 

sätt, men alla nålbindningstekniker går ut på att binda upprepade knutar. 

För in nålen i den översta av de två öglor du har på tummen. Detta görs nerifrån och upp, och 

samtidigt lyfter du av öglan från tummen. 

  



 

10. 

Vrid nålen och för in den genom den andra öglan du har på tummen, uppifrån och ner, och 

även under garnet som vilar över tummen. Det vilande garnet blir en ny ögla på tummen som 

lägger sig under på tumnageln. 

  



 

11. 

Dra igenom hela garnet och dra åt. Du har nu gjort din första knut. Nu fortsätter du på samma 

sätt. När du är nöjd släpper du öglorna och drar åt garnet. 

 

Fundera på vad du vill göra. Ett enkelt plagg är en handledsvärmare till dig själv. Då kan du 

anpassa måtten medans du nålbinder och fortsätter på samma sätt runt runt. För att börja 

nålbinda runt håll änden på arbetet tillsammans med de öglorna på tummen i tumgreppet och 

för genom nålen både genom de redan bundna öglorna och de på tummen. 


