
Namn på 

garnet. 

Gru

ppe

ns 

num

mer. 

Användning

sområde - 

varför 

behövs detta 

garn?. 

Fiberblandning. Varför just den 

blandningen? Vad är just den ullen bra 

till?. 

Grovlek. Detaljer om spinning, 

tvinning. 

Fler detaljer, färg 

mm. 

Vem spinner. Vem köper garnet. Hur ska garnet 

marknadsföras?. 

Hur och var 

ska garnet 

säljas?. 

Dräktgarn / 

Stickgarn

9 Vi vill göra ett vävgarn för till exempel dräkttyger och ett garn av den lite tunnare sorten som passar för olika sorters stickning, med fokus på maskinstickning.Till vävgarnet vill vi använda leicesterull, 

för långa, starka och glansiga fibrer och 

jämtlandsull för att ge luftighet och binda 

ihop garnet. Till stickgarnet skulle vi vilja 

använda jämtlandsull och finull från får 

som klipps med fokus på längden på 

fibrerna, till exempel en gång per år.

Dräktgarn

, 8/1; 

Stickgarn, 

12/2

Dräktgarnet behöver 

vara ett kamgarn och 

behöver vara lite 

hårdare spunnet än 

vad stickgarnet, som är 

ett kardgarn behöver 

vara spunnet/tvinnat

Dräktgarnet behöver 

finnas i en 

traditionell färgskala, 

med klara färger. Till 

stickgarnet kan man 

vara mer lekfull.

Det nya stora 

svenska 

spinneriet, som 

kan spinna alla 

sorters garner 

kommer att 

spinna :)

Vävare som vill väva och 

sälja dräkttyger, även 

industri och maskinstickare

Med storytelling på sociala 

medier och i 

hemslöjdsbutiker.

Med 

storytelling 

på sociala 

medier och i 

hemslöjdsbu

tiker.

Broderigarn i ull. Saknas svenska broderigarner.Ryaull: Långfibrigt, glansigt, hållbart. 

Tvinnat. minst 2-trådigt. (Garn som 

smidigt ska kunna gå igenom tyget)

Milt melerat garn 

som man sedan kan 

färga.

Småskalig produkt.Färgskala, färgning. Många olika färger

Let's Go Out 4 All-weather yarn, sport industry/activitiesGotland (gammal-typ päls), leicester, 

cross breeds gotland/finull leisceter.

MN6 

(6m/kg)

en trådigt MN6 Grey with unlimited 

colors dye 

possibilities after it is 

spun

Wahlsteds Weaving and knitting 

industry for sport products

Need to work with a group 

to advertise it at 

exhibitions, etc.

Everything 

from ICA to 

big industry.

6/2, 6/3

Om entrådigt så hårt 

tvinnat

men vi tror att vi kan 

behöva komplettera 

med ett tvåtrådigt garn 

ocksåAllemansgar

n

3 Ett garn som har stort användningsområde = allraundgarnGottlandsull, Finull och Rya N 10 - 12 Det skall kunna tvinnas 

till grövre garn men 

även användas till 

maskinstickning.

grått och vitt som 

sedan även kan 

färgas.

T ex Kampes Kvalitetsgarn för alla åldrar, 

garnet väder sig specifikt till 

en större publik.

Kända klädmärken tex 

Fillipa K  och unga 

förebilder tex Greta 

Thunberg.

På så 

många 

ställen som 

möjligt, tex 

Matbutiker , 

garnbutiker 

men även på  

nätet mm

Två- eller tretrådigt, 

hårdare spunnet och 

tvinnat så att det inte 

blir så luftigt utan håller 

längre

Naturfärger, mörk, 

mellan och ljus

Halvkamgarn för 

slitstyrkan

Om det skulle gå att 

göra mohair av 

gotlandsull för mer 

slitstyrka

Webshop, 

via 

garnbutiker, 

direkt till 

Strumpfabrik

en, 

Woolpower

Det hann vi inte... Stadig 

leverans till 

väveriet 

kompletterat 

med 

webbshop

Får feet 8 Sockgarn Gotlandsull, slitstarkt, glansigt, finns i 

mängd

170–250 

m/100 g 

för stickor 

3–4 mm

Båvens Mer 

kapacitet 

behövs, fler 

spinnerier  

Wagenfeld i 

Tyskland

Både de som stickar 

strumpor med maskin och 

handstickare

Storytelling, kameror i 

fårhagen, sociala medier, 

gärna på engelska, någon 

person som frontar,

Snyggarnet 11 Ett garn som ska vävas till tyg som ska användas till dräkttillverkning (folkdräkter)Här kom vi inte så långt - vi pratade om 

rya och dala pälsfår - en ull som har hög 

glans och relativt långa lockar

12 nm var 

ett förslag

Inte så många 

detaljer här, tyvärr...

Ett nystartat 

spinneri kallat 

Lima spinneri

Vår främsta kund är ett 

nystartat väveri som 

specialiserat sig på 

dräkttyger men vi säljer 

också till handvävare, 

Sätergläntan samt 

handstickare

Via sociala medier, Webb-

butik. Hemslöjdsbutikerna 

i Sverige. Hemslöjden i 

Umeå

Hemslöjds 

butiker i 

Sverige, 

broderiförsälj

ningsställen.

Brodrya el 

broderarya

10 ca 12/2 Z-spunnet, S-tvinnat ? Brodöser



Tweedely 

dee

15 Smuts och regnavstötande ytterplagg, möbeltygVinterull Gotland, värmland, ev. Gute. 

God tillgång på fiber med en bra balans 

av bottenull och täckhår. Kan också bli en 

vacker och unik färgblandning som tål att 

färgas i olika kulörer med unikt resultat. 

En slitstark och vatten/smutsavstötande 

blandning till plagg och möbler som håller 

i generationer.

? ? Hårdare tvinnat till 

möbeltyg kontra 

klädesplagg

Kan också bli en 

vacker och unik 

färgblandning som 

tål att färgas i olika 

kulörer med unikt 

resultat.

Ullcentrum 

och/eller Klippan

kläd- och möbelindustrin i 

Sverige

Visas upp på mässor och i 

sociala medier samt i kläd- 

och möbelmagasin

till retailer 

men 

mestadels 

som färdig 

produkt

Folkdräktstyg Vi utgick från Dianes får som fanns på 

gården och för att göra ett garn som väv 

och folkliga dräktsömnadseleverna på 

Sätergläntan skulle kunna arbeta med.

Färdiga kepsar sydda i BorlängeVarpgarn: Höstull från Klövsjölammen 

och Roslagsfårslammen i vissa % satser 

tillsammans med buk och lårull från 

Roslagstackorna för att få en harmonisk 

spinnblandning med fiberlängder mellan 4 

och drygt 20 cm.

Lyxiga väskor tillsammans med lammnappaVäftgarn: Buk och lårull från Svärdsjöfår 

samt vårull från ungtackorna av 

Roslagsfåren.

Gardiner

Allt beroende på valkningsgrad.

- 5 Två garner för stickning främst, ett mjukt som går att använda till kroppsnära plagg - ett i tvåtrådigt glansigt hårt tvinnat, liknade det som finns i äldre stickade tröjorJämtlandsull eller helst ännu mjukare - 

lammull från Gotlands får, vit rya till vita 

och ljusare garner

Tvåtrådigt 

- 8/2 ca 

400 m/hg 

till 

modeller 

från äldre 

tröjor

- Många färger  - 30 

basfärger främst i 

klara färger

Svenskt spinneri 

- Gotlands 

spinneri?

Den bredare allmänheten - 

kursdeltagare, de som 

stickar efter gamla modeller

- Ska kunna 

säljas via 

återförsäljare

, relativt stor 

produktion 

krävs

Gammeldag

s vadmal

13 Nm 6-8/1 Entrådigt fixerat garn 

med översnodd S och 

Z

Vitt till gardiner men 

annars i olika 

naturliga meleringar

Wålstedts 

spinner 

varpgarnet.  

Inslagsgarnet 

kan vara 

handspunnet 

med långdrag 

för att få det 

riktigt fluffigt.

De färdiga produkterna säljs 

i Sätergläntans butik, efter 

att eleverna har vävt och 

sedan stampat råväven i 

Dala Floda. Väsktokiga 

köper väskorna, gardinerna 

till offentlig miljö, kepsarna 

tja de som idag köper 

kepsar av Harris Tweed, 

Folkdräktstygerna av de 

som syr folkdräkter.

Mässor, marknader, 

internet, ,,,

Sätergläntan

s butik säljer 

slutprodukter

na.



Svenskt 

Uteliv

14 vävda och stickade ytterplaggtäck- och bottenull, vill utgå från lantrasull 

som sorteras enligt olika kategorier

02-aug relativt hård snodd Utgår från ullens 

naturfärger, sorterar 

också enligt färg. 

Färgar in mindre 

partier för mindre 

detaljer. Vi paketerar 

färdiga 

materialsatser med 

vävnota och garn, 

och garnfärgen i de 

olika paketen kan 

skilja med fårens 

naturliga skiftningar. 

Ett par vävsedlar – 

kappa, kortare jacka, 

swagger, kjol, väst… 

Stickbeskrivningar 

för halsduk, vantar, 

kragar att 

komplettera det 

vävda plagget med. 

Erbjuder kurstillfälle 

för dem som vill ha 

stöd i 

tillskärning/klippning 

enligt de modeller vi 

erbjuder, stickkurser 

likaså.

Ett av våra mini 

mills

Hantverks-, kvalitets- och 

historiskt intresserade

Vi lanserar det på 

VÄV2022, visar upp oss 

på andra mässor och 

marknader (Fårfesten, 

Sködefesten på Öland, Ull 

i kubik, Österbybruk, Kul 

med ull, hantverksmässor, 

driver i Hemslöjdsbutiker, 

mm)

Se ovan och 

förstås via 

webb.

inte på kom 

inte något 

specifikt 

namn men 

något med 

svenskt kom 

inte fram till 

något utom 

att det finns 

mycket men 

att det 

behövs 

besluta 

innan vad 

det ska 

användas till.

16 Beror på 

vilket 

användningso

mråde som 

väljs

kom inte till något bra enhetligt svar dit kom vi 

inte alls 

riktigt mer 

än att ska 

det vara 

lönsamt 

så 

behöver 

volymen 

upp 

annars 

blir det en 

begränsa

d exklusiv 

volym 

beroende 

på 

ulltillgång 

av ”rätt” 

typ

inte något enhetligt 

svar

inte något enhetligt 

svar

inte något 

enhetligt svar

behövs sannolikt fler i 

landet som klarar att spinna 

volymer

genom sin unika sort, hela 

kedjan

både sverige 

men sedan 

även utanför



12 Slutprodukten 

ska bli ett tyg 

som kan 

användas som 

bla. gardiner 

eller draperier i 

offentliga 

miljöer eller 

hos 

kvalitetsmedve

tna människor

Lantraser, långa fibrer  Grovleken 

på garnet 

bör inte 

överstiga 3 

(3-7)

Garnet är tänkt att vara 

ett entrådigt något 

överspunnet garn som i 

varpen ska vara S-

spunnet 

och i inslaget Z-spunnet.

Två alternativ: 

Handspunnet/ 

handvävt= exklusivt 

och högt pris 

Maskinspunnet/maski

nvävt= exklusivt och 

litet lägre pris.

 Start-finansiering 

kan ske genom 

hjälp från Statliga 

organisationer, 

ALMI mfl. där det 

sitter 

duktiga ekonomer 

som kan fördela 

pengar och 

resurser.

Det borde gå att använda 

lokalerna på 

bottenvåningarna i nybyggda 

bostadshus inne i 

städerna till Slöjd och 

hantverkslokaler.

Med den placeringen kan 

gemene man/kvinna/barn 

kunna se och studera hur 

saker framställs 

och kanske få prova på. Allt 

för att få in den yngre 

generationen på hantverkets 

bana.


