KARTNING OG SPINDING AF EGEN ULD
HOS
HJELHOLTS ULDSPINDERI
Karte og spindepriser pr. 1. januar 2016
Mindste spindeparti er 15 kg pænt sorteret uld.
Alle priser er pr. kg færdigt garn eller karteflor excl. moms og fragt.
Der kan vælges mellem vore standard spindinger, men kun en garnkvalitet pr. parti uld (15 kg)
Det færdige garn leveres altid vasket i fed af 100 gram (dog ikke plaidgarn).
Vore standard garner:

kr. 350,00 pr. kg færdigt garn

1 tr. Alm., 2 tr. Alm., 3 tr. Alm.,
Hannegarn eller Lynstrikgarn

Plaidgarn 4/1 til væveri

kr. 200,00 pr. kg færdigt garn

Specialgarner: Mohair, Angora, Alpaka etc.

kr. 390,00 pr. kg færdigt garn

Garnkvaliteter: 7/2 eller 8/2

Karteflor alm. uldtyper

kr. 135,00 pr. kg færdigt flor

Ved større partier på over 30 kg indleveret uld pr. spindeparti (garnkvalitet) yders en rabat på 15 %, som trækkes fra listepriserne.

Ekstra sortering af rå uld: efter timeforbrug

kr. 300,00 pr time

Tillæg af merinould:
Hvid 24 Micron

kr. 95,00 pr. kg

Farvet 24 Micron

kr. 125,00 pr kg

Hvid kæmmet tops

kr. 115,00 pr kg

Den indleverede uld skal altid være sorteret klar til produktion.
Fiberlængden optimalt imellem 5 -12 cm. Kortere eller længere fibre give os problemer. Uld må absolut ikke
være sammenfiltreret, eller indeholde væsentligt af vegetabilier. Vi hjælper gerne med en vurdering af ulden
uden beregning. Er ulden ikke sorteret kan vi også hjælpe med dette, imod timebetaling herfor.

Blanding af fibre:
En del uldtyper kræver iblanding af andre fibre (typisk merino) før vi kan spinde den. Hvor meget der skal iblandes, bestemmes af fiberens beskaffenhed og det ønskede garn. Detaljer om de enkelte uldfibre og vore krav og
anbefalinger følger:
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Beskrivelser og Forklaringer
Garnkvaliteter og løbelængder:
Alm. 1 tr. Er et 5,5/1 fastsnoet garn. Anvendes til vævning eller strik. 550 meter/100g.
Alm. 2 tr. Er et 5,5/2 fastsnoet garn til vævning eller håndstrik. 275 meter/100g.
Alm. 3 tr. Er et 5,5/3 fastsnoet garn. Et stærk rundt garn til grovere strik. 183 meter/100g.
Hannegarn er et lidt løsere spundet 2 tr. garn til håndstrik. 200 meter/100g.
Lynstrikgarn er et løsere spundet 3 tr. garn. Anvendes til tykkere sweaters. 130 meter/100g.
Plaidgarn 4/1 på cones. Er garn specialspundet til vævning af plaider. 400meter/100g.
Mohair 7/1. Et relativt løst 1 trådet mohairgarn til sjaler etc. 700 meter/100g.
Mohair 7/2. et 2 trådet mohairgarn til finere håndstrik. 350 meter/100g.
8/2 garn. Et tyndt 2 tr. håndstrikkegarn til finere strik. 400 meter/100g.
Ulden fra de enkelte fåreracer og besætninger varierer rigtig meget i kvalitet og fylde. Selvom vi anstrenger os
for at opnå den korrekte løbelængde, vil der specielt i små partier kunne opstå mindre variationer i forhold til
den ønskede garntykkelse.

Forskellige uldtyper og deres anvendelser:
Gotlandsk Pelsuld: en af vore mest almindelige uld-racer. Blank og glansfuld uld. Vi anbefaler klipning 2 gange
årligt for at undgå filtning. Sommerklip og lammeuld er den bedste uld til garnproduktion. Gotlandsk pelsuld
kræver som hovedregel iblanding af merinould for at vi kan spinde den. Minimum 15 % merino og ofte mere,
afhænger af kvalitet og det ønskede garn.
Spælsau Uld: primært de samme grundregler som for gotlandsk pelsuld. Man skal dog være opmærksom på, at
ulden indeholder både overuld (dæk-hår) og underuld. Dæk-hårene (de lange grove hår) giver oftest problemer
i vore maskiner, og man skal lave en hård sortering for at minimerer mængden af disse. Er spælsau-uld for langt
og groft (fiberlængder over 15 cm) kan vi ikke forarbejde den. Spælsau-uld kræver også iblanding af merino, på
samme måde som Gotlandsk Pelsuld.
Angora: (fra angorakaniner) en meget fin og blød uldfiber. Vi kan kun spinde angorauld sammen med merino i
blandingsforholdet: 1/3 angora 2/3 merino uld. Til hvid angora anvendes ofte den fine kæmmede merino tops.
Alpaka: Blød og lækker uld til finere garner. Der findes dog forskellige alpaka typer og kvaliteten kan være ret
forskellig fra dyr til dyr. Man skal være meget opmærksom på sortering for vegetabilier og på fiberlængden. Er
den gennemsnitlige fiberlængde over 12 cm kan vi ikke forarbejde ulden.
Mohair: fra mohairgeder. En glat og glansfuld fiber. Kidmohairen er rigtig god til fine garner. Bliver dyrene ældre, (+ 3 år) bliver fiberen ofte grov og mindre egnet til spinding. Mohairgarn spindes altid sammen med minimum 25 % merino.

Klipning, sortering og opbevaring
Klipning af får og geder: Sørg altid for at dyrene er rene og vælg et rent tørt sted for klipning. Rigtig meget uld
af en god kvalitet blive ødelagt ved forkert behandling, så husk et ret sted fri for halm…
Sortering: Bedst at gøre det straks efter klipning af dyrene. Læg ulden på et sorteringsbord, kassér uld med vegetabilier, samt de totter hvor fibrene ikke overholder det ønskede.
Opbevaring: Ulden skal være tør når den pakkes sammen. Opbevares bedst i lukkede sække af papir eller anden
åndbart materiale. Ulden må ikke stå på et fugtigt underlag, skal lukkes tæt for at undgå møl.
Fundamentet for et godt resultat skabes altid ved omhyggelig sortering af den nyklippede uld. - Så skal vi på
spinderiet gøre vort bedste for at lave jer et flot garn.
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