
SM handspinning 2021 

Kategori värmlandsull 

Du ska tillverka ett 2-eller flertrådigt garn av den ull du får skickad till dig vid 
anmälan. 
Det står dig fritt att tillverka garnet på slända eller spinnrock (till spinnrock 
räknas även el-rock). Du ska spinna/tvinna garn för stickning, till vilket/vilka 
plagg bestämmer du. 
Du får ull från en gård som du kan läsa en presentation av, längre ner. 
 
Ullen är mycket användningsbar till olika projekt, det står dig fritt att förbereda 
och tillverka efter egen smak. Ett bra riktmärke är att fundera på till vilken 
storlek på stickor garnet ska passa samt till vilket plagg du tycker att det ska 
användas. 
 
Vi ber dig att anteckna lite kort hur du tänkt kring ditt garn och gärna också en 
fundering kring varför värmlandsullen är lämplig till detta ändamål. 
 
Du behöver inte skriva en lång formulering, men nedan måste vara noterat: 
Vikt och längd på ditt inskickade garn 
Tvättat ullen innan eller efter tillverkning 
Kardat eller kammat, kanske spunnit från tott eller annan förberedelse 
Spinnteknik/tvinnteknik 
Använt dig av spinnrock eller slända 
  

Vi hoppas att du har roligt under arbetet! 
Lycka till önskar vi i föreningen Ullvilja!  

Eventet är mer en utmaning för var enskild individ än en tävling och jämförelse med andra 
deltagare. 
 
Varje år kan du delta i två klasser: en något lättare utmaning samt en av mer avancerad art. Vi 
hoppas på så sätt att de som inte spunnit så länge, också utmanar sig själva att delta.  

Ullen och teknikerna kan variera år från år, tanken med detta är att lyfta viss ull och ge dig en chans 
att lära känna olika karaktärer samt olika tekniker.  

Eventet ska vara en individuell utmaning och givetvis är uppgiften inte alltid lätt beroende på vad 
du som deltagare har arbetat med/prövat på och hur långt du har kommit i din utveckling. En av de 
anledningar vi uppmuntrar dig att delta är för att utvecklas som enskild spinnare. Det ska vara 
lärorikt och roligt. Kanske tar du fram litteratur och läser på, funderar och analyserar en del. Med 
förhoppning om ert deltagande hoppas vi också att ni låter uppgiften vara:Handens arbete och 
hjärtats glädje!
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Vi föder upp Värmlandsfår i vår genbank 
Värmlandsfåren tillhör gruppen Svenska Allmogefår. Värmlandsfåren är utrotningshotade, vi deltar i 
bevarandearbetet genom att ha en levande genbank (G581) och föder upp lamm som vi säljer som livdjur. 
 
Värmlandfåren är ganska småväxta – ett vuxet djur väger cirka 50–70 kg (vanliga ”köttfår” väger ofta över 100 
kg). Värmlandsfåren finns i alla färger; de är ofta svartgrå, men även bruna, beiga och vita förekommer. I vår 
flock finns alla färger representerade. Baggarna är oftast behornade och tackorna kulliga. Värmlandstackor är 
goda mödrar och får vanligtvis två lamm. Ullen varierar från rya till gobeläng och finullstyp. Den är mycket lätt 
att spinna och tova. Den svenska allmogen använde ullen till sina vadmalstyger och 2-ändsstickade plagg. 
Allmogefåren är mycket goda naturvårdare och de är dessa djur som till stor del skapat vårt svenska unika 
kulturlandskap. Allmogefåren är en del av vårt svenska kulturarv.  
 
Vår flock brukar variera mellan 35 och 40 vuxna djur plus lammen. Förutom att fåren skänker sin ull till oss, 
hjälper de oss att hålla våra marker öppna. Fårens mulbete bidrar till den biologiska mångfalden, genom att 
använda deras ull bidrar även du. För att få ull och garn av bästa kvalitet ger vi våra får rikligt med bra foder 
Enligt svensk djurskyddslag måste får klippas minst en gång per år. Vi klipper våra får två ggr per år och får 
därför en fantastiskt fin ull. Vi ser våra får som individer. De har alla egna namn. Våra får tillåts bli gamla. Ingen 
skickas på slakt. Om ett får blir så sjuk att de måste avlivas sker det i lugn och ro av veterinär här i hagen. 
Lammen som föds hos oss stannar antingen kvar hos oss eller säljs till nya familjer som avelsdjur. Du som inte 
vill använda ullprodukter av djuretiska orsaker kan alltså med gott samvete använda vårt garn och vår ull.  
 
Besök gärna vår hemsida www.varmlandsfar.se  
 

            Kerstin Danielson & Bo Ericson 


