
 
Tälj en nålbindningsnål 
Nedan finner ni en beskrivning på hur man täljer en nålbindningsnål. Det är ett ganska enkelt 

föremål att tälja, men tänk på att inte göra nålen för smal så att den går av för lätt. 

Nålbindning är en ålderdomlig textilteknik som kan beskrivas som stickningens föregångare, 

även om de har överlappats historiskt sett. Många tillverkare, både historiskt och idag, 

använder ben eller horn till nålbindningsålar för att de ska bli extra starka och inte gå av lika 

lätt. Detta kan man tänka på även när man väljer trävirke. Välj till exempel en bit kärnvirke, 

eller ett hårdare träslag.  

 

 

  



 

1. 

När du ska tälja en nål behöver du bara en vass täljkniv och virket att tälja i. Du kan också 

använda en borr för att göra hålet i nålhuvudet, men det går lika bra med knivens spets. Andra 

verktyg som kan vara bra att ha är en hammare och en såg. Använd gärna en linjal för att se 

nålens längd. 

 

  



 

2.  

Ta din virkesbit. Använd torrt virke. Gör virket smalt genom att dela på det med hjälp av 

kniven. Sätt kniven i ena änden på virket, klubba ner den och spräck isär virket. Fortsätt att 

spräcka bort material tills det som är kvar är lagom att göra en nål av. Försök att inte 

överskrida måtten 10 x 1 x 0,5 cm. 

 

  



 

3. 

Tälj rent formen på nålen, så att ena delen smalnas av mer än den andra. Den behöver inte 

vara spetsig. Sikta på att få den bredaste delen på nålen ca 1 cm. I nästa steg ska du göra ett 

hål för garnet. Då är det lättare om nålen inte är för smal. Du kan smalna till den ytterligare 

efter att du bildat hålet. 

 

  



 

4.  

Ta fram borren, eller använd spetsen på kniven och gör ett litet hål på nålens bredaste ände. 

Detta blir nålens nålsöga. Var försiktig. Vid detta moment är det lätt att bända sönder 

nålsögat.  

 

  



 

5. 

När du är nöjd med hålet fintäljer du nålen. Sikta på mått som inte överskrider 10 x 1 x 0,3 

cm. Längst ner, vid nålens trubbiga spets, kan bredden vara upp till 0,5 cm.  

  



 

6. 

Sandpappra hela nålen slät. Används förslagsvis först ett grövre sandpapper och sedan ett 

finare. Försök att sandpappra även i nålsögat. Det är viktigt att garnet inte fastnar i nålen när 

man nålbinder.  

Nu är du färdig och kan börja nålbinda! 

 

 


