
 

 

                  Titti Strömne, Glada Fåret 

Monica Hellberg, Monica Hellberg Design 

välkomnar till kunskapskurs: 

 

Fårkunskap för handspinnare 

Ullkunskap för fårägare 

Lördagen den 26 maj 2018 kl. 10.00-16.00 

Plats: Gula Stallet, Målhammar, Västerås 

Kursinnehåll: 

 Översikt: Hur ser svensk fårnäring ut? 

 Varför är det bra att välja svensk ull? 

 Får-året i Tittis besättning (småskalig lantras, inriktning avel & ull). Vad gör 

jag, när och varför?  

 Så här producerar jag ull: avel, utfodring, klippning. 

 Diskussion om klippning 

 Hur väljer jag ull som handspinnare? Olika karaktärer på ull, vad jag väljer 

att inte köpa. 

 Vilken ull är bra till vad? 

 Hur uppmuntrar jag fårägare och ger dem insikt om ullens värde? 

 Hur sorterar, tvättar och förvarar jag ull? 

 Diskussion om prissättning av ull 

 

Ta med råull (från egna djur eller inköpt). Vi kommer gå igenom/undersöka den 

tillsammans vilket är en viktig punkt under dagen. 

 



 

Om kursarrangörerna: 

Titti har mångårig erfarenhet av fåravel med inriktning på bl.a. ullens egenskaper 

och håller kurser för fårägare inom ämnen som utfodring, avel, byggnader, bete m.m. 

Monica är erfaren handspinnare som håller kurser i hantverket och spinna ull på spinnrock 

inkluderat ullkunskap, grundläggande och avancerade tekniker. 

Vår målsättning med kursen är: 

 Att fårägare och handspinnare lättare hittar varandra (nätverkande) samt får en 
djupare inblick i varandras önskemål och förutsättningar 

 Att du som fårägare får kunskap om vad en handspinnare efterfrågar och på så sätt 
kan göra din ull attraktiv  

 Att du som handspinnare får kunskap om fårägarens förutsättningar att tillmötesgå 
dina önskemål 

 Att mer svensk ull förädlas 

 Att värdet på svensk ull ökar (bättre lönsamhet för alla parter) 
 

Vid lunch och kaffepaus finns utrymme för frågor samt diskussioner utifrån kunskap och 

erfarenhet; hela kedjan från hur vi kan påverka ullens kvalitet på fåret till den färdiga härvan 

garn. 

 

Kursavgift: 1350 kr inkl. moms (1080 kr exkl. moms). Lunch och fika för- och eftermiddag 

ingår. Vänligen meddela ev. allergier vid anmälan.  

 

Bindande anmälan senast den 13 maj till: titti@gladafaret.se eller 

monica@monicahellbergdesign.se. Ange faktureringsadress, mobilnr. och ev. 

födoämnesallergier. Vid ev. för få antal anmälda kan kursen komma att ställas in. 

Frågor? Maila/ring Monica på tel. 070-496 64 22 eller Titti 070-589 32 33 

Varmt välkommen önskar Titti & Monica 
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