
Lag ditt eget billige solfilter 
 
Av Birger Andresen 
 
Solflekker og solflekk-grupper 
Solflekker er områder hvor sterke magnetfelt hindrer varm gass i å stige opp til soloverflaten. Temperatu-
ren blir derfor 1000-1500ºC lavere i disse områdene enn det som er typisk eller på soloverflaten. Den 
lavere temperaturen gjør at solflekkene ser mørke ut i forhold til de varmere områdene rundt dem.  
 
Det er artig å observere solflekker. De er i stadig forandring. I løpet av noen timer kan kraftige solflekker 
dukke opp fra ingenting. Noen dager senere kan disse ha utviklet seg til store komplekse grupper av sol-
flekker eller de kan være borte igjen. Solflekkaktiviteten varierer med en ca. 11 års periode. Ved minimum 
ser man nesten ingen solflekker, mens man ofte ser mange store grupper og flere mindre flekker ved 
maksimum. Inneværende solflekksyklus har hittil vært den svakeste på ca. hundre år. 
 
Du ser mange solflekker med for eksempel en 7x50 prismekikkert. Noen solflekker og grupper blir så 
store at du til og med kan se dem uten kikkert. Men de er selvfølgelig flottest i større teleskop. 
 
Observasjon av solflekker 
Et trygt solfilter til teleskopet ditt eller prismekikkerten din er den beste måten å observere solflekker på. 
Slike filtre kan kjøpes fiks ferdig fra butikker, men det er mye billigere å lage sitt eget solfilter dersom flere 
går sammen om å kjøpe inn solfilterduk. Trondheim Astronomiske Forening kjøper for eksempel solfilter-
duk fra Baader Planetarium GmbH (http://www.baader-planetarium.com/sofifolie/sofi_start_e.htm) som 
videreselges til medlemmene for 25 øre/cm2. Et heldekkende solfilter til et 8 tommers (20cm) teleskop 
kan for eksempel lages av en 22cm x 22cm = 484 cm2 stor bit med solfilterduk til kr. 121. I januar 2011 
kjøpte vi inn 2 ark a 100x50cm for kr. 1529, hvorav kr. 630 var moms, frakt, toll og gebyrer. 
 
Kunsten å lage et solfilter selv 
Selve solfilteret består av to deler som limes sammen. Den ene delen er en sylinder som tres utenpå 
fronten av teleskopet ditt. Den andre er to sammenlimte papp- eller kartong-plater med solfilterduken 
montert mellom de to bakerste platene. I tillegg lages to deksler, et foran og et bak solfilteret, som skal 
beskytte solfilteret når det ikke brukes. Alternativ kan du ha en boks å oppbevare solfilteret i. Det hele er 
enkelt å lage. 
 

 
Et sett med filter til diverse prismekikkerter og tre små filter til bruk uten kikkert laget av rester. 

 



Forberedelser 
 
Du trenger: 

• En kvadratisk bit med solfilterduk som har sidekanter minst 2 cm større enn åpningen på telesko-
pet ditt. 

• Papphylse, halvstiv kartong eller papp til å lage sylinderdelen av. 
• Pappeske(r) eller stiv kartong til frontdelen og evt. deksler. 
• Linjal, skarp kniv, gjerne tapetkniv, og helst en passer. 
• Dobbeltsidig limbånd og bred pakketapè. 

 
Konstruksjon av sylinderdelen 
 

1. Lag passe mange lange ca. 5 cm brede remser av halvstiv papp/kartong, for eksempel 1mm 
papp. Remsene bør være så lange at de går minst 1,1 gang rundt fronten på teleskopet ditt slik at 
du får limt enden av første remse på seg selv uten skjøting. Remsene bør ha helt rette kanter. 
Skjær derfor langs en lang linjal eller lignende med tapetkniv. Legg to-tre aviser under så du ikke 
skjærer i bordplata eller gulvet.  

 
For prismekikkerter og små teleskop kan man ofte få tak i ferdige papprør som er store nok. Da 
skjærer man bare av en ca. 5 cm lang bit av dette røret. Det gjør ingenting om rørene er litt for 
store (se pkt. 4). 
 

 Skjæring av pappremser. 
 

2. Rull første remse stramt rundt fronten på teleskopet og lag en blyantstrek ved enden. Ta med deg 
remsen og lim den sammen 2-3mm "rommere" enn blyantstreken viser. Bruk limbånd. Du får nå 
en sylinder som blir litt for stor. Lim remsa sammen med 4-7 cm mellomrom der den ligger dob-
belt. Fest endene godt.  
 

 Lime-strek på første pappremse. 
 

3. Legg en ny remse "kant i kant" med enden av den første og lim sammen med limbånd. Rull den 
nye remsen utenpå den første og lim fast med 4-7 cm mellomrom. Rull stramt. Pass på at den 



ene sylinderkanten blir tilnærmet plan. Denne skal være fronten på sylinderen som senere skal 
limes til solfilterdelen. Motsatt ende kan godt være ujevn. Fortsett med nye remser til sylinderen 
er ganske stiv og minst 5mm tykk, kanskje noe mer. 
 

 Rull opp og lim remse etter remse. 
 

4. Trè sylinderen ned på fronten av teleskopet. Den skal nå være litt for rom. Lim 4 cm lange og 1-3 
cm brede pappstrimler på innsiden av sylinderen til den griper passe hardt rundt teleskopfronten. 
Den må være stram nok til at filteret garantert ikke kan blåse av og rom nok til at du lett får den 
på teleskopet uten problemer.  
 
Sylinderdelen er nå ferdig. Den har typisk en diameter som er 2-5 cm større enn åpningen på te-
leskopet ditt avhengig av hvor mye gods det er i fronten på teleskoptuben. Sylinderen behøver 
ikke være en perfekt sirkel. 
 

  
Fest pappremser på innsiden av sylinderdelen slik at den sitter passe hardt fast på fron-

ten av teleskopet. 
 

Konstruksjon av solfilterdelen 
Bruk stive pappesker til platene solfilteret monteres mellom, gjerne 5mm papp til store solfilter. Papp med 
halv tykkelse er ideelt til eventuelle deksler.  
 

5. På hver av to papplater markeres en sirkel med samme diameter som åpningen (speilet eller ho-
vedlinsa) på teleskopet ditt. En passer gjør dette enkelt, men det er ikke noe problem om sirkelen 
ikke blir helt perfekt. Det går også an å skrive ut en passe stor sirkel på et papir og lage en mal. 
Tips: For speilteleskop over 10 cm kan du gjerne lage sirkelen ca. 1 cm mindre i diameter enn te-



leskopets speil siden optiske feil ofte finnes i ytterkanten av speilet. Lag samtidig en ekstra sirkel 
med diameter lik ytre diameter av sylinderdelen du laget.  

 
6. Skjær ut indre og ytre sirkel med skarp kniv. Riss forsiktig, og fortsett flere runder til du er helt 

igjennom. Husk å legge godt med aviser på bordet. Det er ikke noe problem og det blir litt ujevnt. 
Du har nå to "ringplater". Sirklene i midten kan kastes dersom du ikke skal lage deksler. 
 

 Utskjæring av "ringplate". 
 

7. Skjær ut et kvadratisk stykke solfilterduk som har sidekant 2-3 cm større enn diameteren på det 
solfilteret du skal lage, dvs. 22-23 cm for et 8 tommers (20 cm) teleskop. Det er ikke noe problem 
om solfilterduken er litt ruglete. Lag gjerne mal av kartong, for eksempel av baksiden av en skri-
veblokk, som du legger oppå solfilterduken og skjær med tapetkniv langs malen.  
 

  
Utskjæring av solfilterduk med tapetkniv langs mal. 

 
8. Fest et matpapir godt til et flatt bord med limbånd. Legg solfilteret på matpapiret og fest hjørnene 

til matpapiret med limbånd. La limbåndet kun så vidt sneie hjørnene. Glatt ut solfilterduken forsik-
tig uten å stramme den når du limer fast hjørnene. For solfilter med diameter større enn 15 cm 
bør du også feste midten av de fire sidene til matpapiret med limbånd. Kun en halv millimeter av 
et hjørne av limbåndet skal berøre solfilteret. Merk: Enkelte monteringsanvisninger sier at man 
ikke skal feste solfilteret til bord/matpapir eller lignende, men min erfaring er at statisk elektrisitet 
kan få solfilterduken til å løfte seg i pkt. 9 og ødelegge hele monteringen hvis den ligger løst. 
 



 
Limbånd så vidt inn på hvert hjørne og på midten av hver kant hvis stort filter. 

 
9. Fest dobbeltsidig limbånd med ca. 1 cm mellomrom innerst langs hele ringkanten på en av "ring-

platene" fra pkt. 6. Hold "ringplata" med det dobbeltsidige limbåndet ned og legg den forsiktig 
midt på solfilterduken. Trykk den godt ned slik at det dobbeltsidige limbåndet kleber seg godt fast 
i solfilterduken. Pirk solfilterduken forsiktig løs fra matpapiret og skjær vekk solfilterduk som stik-
ker mer enn 3-4 mm ut fra ringen. Tips: Du kan lage "solformørkelsesbriller av biter av solfilterduk 
større enn ca. 1 cm.  
 

 
Press "ringplata" godt ned på filterduken slik at det dobbeltsidige limbåndet fester seg 

godt til filterduken. Skjær etterpå av hjørnene av solfilterduken. 
 

10. Snu "ringplata" slik at solfilterduken peker oppover og legg den andre "ringplata" oppå den første. 
Lim dem sammen med pakketapè langs hele ytterkanten.  
 



  
Lim sammen de to "ringplatene" med solfilterduken i midten. Lim langs hele omkretsen. 
 
 
Solfilterdelen er nå ferdig. 

 
 
Sammenkobling av sylinderdelen og solfilterdelen 
 

11. Trè sylinderdelen inn på teleskopfronten og legg solfilterdelen oppå. Pass på at den jevneste si-
den av sylinderdelen peker oppover. Skjær vekk ytterkanten av solfilterdelen der denne eventuelt 
stikker utenfor sylinderdelen. Lim sammen de to ringplatene der hvor det er skjært. Lim deretter  
de to delene sammen med pakketapè fra toppen av solfilterdelen og nedover langs yttersiden av 
sylinderdelen. Bruk limbånd langs hele kanten.  
 

 
Fest solfilterdelen til sylinderdelen mens sylinderdelen er tredd ned på teleskopet. 



 
Selve solfilteret er nå ferdig. Det gjenstår kun å lage dekslene som skal beskytte det under lagring 
eller å finne en passe stor boks til å oppbevare det i. 

 
Konstruksjon av deksler 
Deksler som beskytter solfilteret kan du lage ved å skjære ut to ekstra papplater med ytre diameter 1-3 
millimeter mindre enn ytre diameter av sylinderdelen. Av en papplate som er halvparten så tykk som den 
du brukte i "ringplatene", skjærer du i tillegg ut en sirkelskive med diameter noen millimeter mindre enn 
indre diameter av sylinderdelen og en som er tilsvarende mindre enn diameteren til selve solfilteret. Fest 
disse til hver sin store skive med pakketapè. Du har nå to deksler som ligger stødig henholdsvis foran og 
bak solfilteret. De kan holdes på plass med for eksempel en lang, solid strikk. 
 

 
To solfilter med frontdeksel, et åpent og et lukket med strikk. Den lille plata på innsiden av dekselet har litt 
mindre diameter enn solfilteret og den er laget av tynnere papp slik at den ikke tar ned i solfilterduken. 
Markeringsstreker på deksellokket og sylinderdelen er lurt dersom sylinderdelen ikke er helt sirkulær. 
 
Fest en ekstra "ringplate" fremst på solfilteret dersom du ikke har tynnere papp til frontdekselet. Dette 
fordi du må ha "dybde" nok i fronten til at frontdekslet ikke berører solfilterduken.  
 
Alternativet til deksler er å oppbevare solfilteret i en passe stor boks med lokk.  
 

 Solfilter til 7x50 prismekikkert. 
 



Kommentar om solfilter til store teleskop 
Til store Newton- og Schmidt-Cassegrain teleskop kan det være lurt å lage såkalte off-axis solfiltre (se 
nedenfor). Årsaken er at turbulens og obstruksjonen fra sekundærspeilet vil gi dårlig kvalitet. Et mindre 
off-axis solfilter vil da kunne transformere et ordinært speilteleskop til en skarphet som tilsvarer en meget 
god linsekikkert. 
 

Off-axis solfilter gir høyt effektivt f-tall og god skarphet. 
 
 
Lykke til med filterproduksjonen og solobservasjonen! 
 
Alle bilder et tatt av Jørn Dahl-Stamnes, Trondheim Astronomiske Forening. 
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