
Gör en

LINÄNGEL



Linet har odlats i minst 8000 år för att framställa textila fibrer.  
Av linets strå kan man utvinna fibrer som kan spinnas till tråd  
och garn att väva till tyg. För den som inte vill spinna garn av  
sina linfibrer, går det att göra en linängel. Linängeln passar  
bra att hänga upp i julgranen eller ge bort som en gåva. 
 
 
Du behöver:
• häcklat lin
• sax
• tråd/garn
• nål

1. Häckla ditt lin.  (om du inte har en häckla kan du använda  
 en hårkam för att kamma linet jämt och fint)  

2. Ta en fiberknippe/lintåga som är ungefär lika tjock som  
 ett finger, om du vill göra en stor ängel. Till en liten räcker  
 det  med mindre lin. 

3. Klipp en tråd/garn (ca 15-20cm) för att hänga  
 upp ängeln med.  

4. Vik fiberknippet på mitten och lägg tråden i  
 vikningen. Knyt tråden runt linet och  
 du har en upp hängning!  



5. Ta en längre bit garn, ca 50 cm. Gör en ögla och fäst den runt  
 fiberknippet så att det bildas ett stort eller litet huvud. Snurra  
 sedan garnet runt fibrerna så att det blir en hals.  
 Dubbelt garn går bra! 

 
 
 
 
 
 

6. Därefter väljer du hur mycket fibrer  
 du vill ha till vingar, ungefär en  
 fjärdedel av knippet kan vara bra  
 till en vinge. Snurra garnet några   
 varv hårt runt vingen, nära ”kroppen”,  
 fortsätt sedan med samma garn och  
 snurra runt den andra vingen.  

 

7. Om du vill kan du nu fästa tråden.        
      Om du vill kan du även snurra  
      tråden runt ängelns midja och  
      göra ett X över bröstet.  
 
 
   

8. Fäster tråden gör du bäst med en nål  
 som du trär med tråden och drar igenom  
 ängeln.
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9. Nu ska saxen fram. Klipp av vingar och kropp i önskad  längd   
 och form. 


