Ull och förpackningsinformation
Klippning och sortering
Det kan vara gynnsamt om fåren varit ute i regn och blivit ”tvättade” ett tag före klippningen.
Viktigt är också att fåren är torra vid själva klippningen så att ullen är torr när den läggs i
säckarna i väntan på att skickas till spinneriet.
För en bra ullkvalité ska fåren klippas två gånger per år. Klippningen bör utföras på en plats
där ullen hålls ren. Bukull, lårull, smutsig ull och skräp sorteras bort direkt vid klippningen.
Efter klippningen sorteras ytterligare dubbelklipp, hoptovad ull, skräp och växtdelar bort i lugn
och ro.
Se till att ullen som skall lämnas till spinneriet blir ordentligt rensad, och har rätt fiberlängd,
längden på ullfibrerna bör vara mellan 5-15 cm. Ullfibrer kortare och längre än 5 och 15 cm
skapar stora problem i spinnmaskinerna.
Några små tips för en bättre ullkvalitet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Klipp minst två gånger per år, vår och höst
Höstullen är vanligtvis den bästa
Låt inte fåren beta i hagar med mycket tistlar och skräp
När du klipper – ta in en professionell fårklippare eller lär dig klippa utan dubbelklipp
Klipp de ljusa fåren först
Håll klipp platsen ren
Grovsortera direkt vid klippning
Sortera bort bukull, skräpig och i hoptovad ull
Lägg ullen i papperssäckar med tidningspapper mellan varje fäll
Spara torrt, inte direkt på betonggolv

Ull som inte rensats ordentligt och innehåller skräpp och dubbelklipp mm, kommer vi
att rensa på kundens bekostnad och debiteras med 400 kr/tim + moms.

Förpackning och förvaring
Förvara den rena och torra ullen i rena och torra papperssäckar. Använd inte plastsäckar
eller nätsäckar av plasttråd, särskilt inte alpackaull som blir statisk och svårhanterlig.
Sortera varje färg för sig, helst i olika förpackningar, om olika sorters ull/färg läggs i samma
förpackning se då till dessa blir ordentligt åtskilda med tidningsblad mellan dem olika
sorterna/färgerna.
Fyll säckarna ordentligt fulla och knyt till dem för att förhindra ohyra.
Förvara pappersäckarna torrt och svalt, men inte direkt på kalla cementgolv i väntan på
inleveransen till spinneriet.

Inleverans av ullen till spinneriet
Vi kontaktar dig när det blir dags att skicka in ullen till spinneriet. Det går även bra att lämna
säckarna direkt på spinneriet, men hör då av er först.
Det är viktigt att ullen är färdig för leverans då vi hör av oss. Förseningar orsakar problem i
hela kedjan.
Börja med att skriva ut följesedeln som finns att skriva ut på vår hemsida www.dhgh.se,
klicka på fliken ullspinneri och sedan på fliken Lämna in ull.
o
o
o

Fyll i samtliga uppgifter på följesedeln, skriv tydligt.
Märk säckarna med kollinummer, namn, adress, ullsort och färg, enl. bild nedan.
Lägg följesedeln väl inplastad inuti ullsäcken, vid flera kollin, märk säckarna kolli 1,
kolli 2, kolli 3 osv och placera då följesedeln i kolli 1. Spara en kopia så du vet vad du
har beställt.

Leverera ullsäckarna till:
Stenkyrka Ullspinneri
Stenkyrka, Smiss 483
624 42 Tingstäde

