
Vores standardgarner:

(Alm. 1 tr., 2 tr., 3 tr., Hannegarn, Lynstrikgarn)

Tillæg** for merinogarn: + DKK 150,00/kg

Plaidgarn 4/1 til vævning

Tillæg for merinogarn: + DKK 150,00/kg

Specialgarner: Mohair, angora, alpaka, etc.

(Kvaliteter: 7/2 eller 8/2)

Tillæg for merinogarn: + DKK 150,00/kg

Karteflor i almindelige uldtyper

Tillæg for merinoflor: + DKK 100,00/kg

 

DKK 405,00/kg

færdigt garn

 

DKK 235,00/kg

færdigt garn

 

DKK 480,00/kg

færdigt garn

 

DKK 165,00/kg

færdigt karteflor

Mindste spindeparti er 20 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 (20 kg).

 

Det færdige garn leveres altid vasket i fed af 100 gram (dog ikke

plaidgarn).

Prisliste
K a r t n i n g  o g  s p i n d i n g  / /  S e p t e m b e r  2 0 2 1

*Ved større partier på over 40 kg indleveret uld pr. spindeparti (garnkvalitet) tilbyder vi en rabat på 15%,

som trækkes fra listepriserne.

**Arbejdsgangen når vi behandler merinould er markant længere og mere besværlig, derfor er der et

tillæg til prisen. Se side 5 for en uddybende forklaring.

P R I S E R *



Ekstra sortering af rå uld

(Håndsortering, faktureret efter timeforbrug)

DKK 330,00/time

P R I S E R

Hvid 24 micron

Farvet 24 micron

Hvid kæmmet tops

DKK 115/kg

DKK 140/kg

DKK 130/kg

T I L F Ø J E L S E  A F  M E R I N O

Alm. 1 tr.: Et 5,5/1 fastsnoet garn. Anvendes til vævning eller strik. Cirka løbelængde: 

550 meter/100g.

Alm. 2 tr.: Et 5,5/2 fastsnoet garn til vævning eller håndstrik. Cirka løbelængde:

275 meter/100g.

Alm. 3 tr.: Et 5,5/3 fastsnoet garn. Et stærk rundt garn til grovere strik. Cirka løbelængde:

183 meter/100g.

Hanne garn: Et lidt løsere spundet 2 tr. garn til håndstrik. Cirka løbelængde:

200 meter/100g. 

Lynstrikgarn: Et løsere spundet 3 tr. garn. Anvendes til tykkere sweaters. Cirka

løbelængde: 130 meter/100g.

Plaidgarn: Et 4/1 garn leveret på cones. Er garn specialspundet til vævning af plaider.

Cirka løbelængde: 400meter/100g.

Mohair 7/1: Et relativt løst 1 trådet mohairgarn til sjaler etc. Cirka løbelængde: 

700 meter/100g.

Mohair 7/2: Et 2 trådet mohairgarn til finere håndstrik. Cirka løbelængde: 

350 meter/100g.

8/2 garn: Et tyndt 2 tr. håndstrikkegarn til finere strik. Cirka løbelængde: 400 meter/100g

B E S K R I V E L S E R  A F  V O R E S

F O R S K E L L I G E  G A R N K V A L I T E T E R * * *

***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.



Indleveret uld skal være sorteret og klar til produktion

Fiberlængden skal optimalt være 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 på næste

side.

 

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.

R E T N I N G S L I N J E R  F O R  I N D L E V E R I N G ,

K L I P N I N G ,  S O R T E R I N G  O G  O P B E V A R I N G



F O R S K E L L I G E  U L D T Y P E R

O G  D E R E S  A N V E N D E L S E R

Gotlandsk Pelsuld

En af vore mest almindelige uldtyper. Blank og glansfuld. 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 (dækhår) og underuld. Dækhårene

(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 kaniner)

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

Uld fra mohairgeder består af meget glatte og glansfulde fibre. 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.
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* * M E R I N O T I L L Æ G

F O R K L A R E T

Merinouldens genstridighed

Merinould er blandt det blødeste, fineste uld vi kan håndtere på Hjelholts Uldspinderi,

men dansk merino er også et af de mest besværlige materialer for os at håndtere.

Merinould indeholder fra naturens hånd ekstremt meget lanolin og er af en type som

bare er enormt vanskelig for os at vaske ud. Om det skyldes det danske klima, som jo

veksler meget imellem varmt og koldt og sol og regn, eller hvorfor – det har

uldspinderen faktisk ingen god forklaring på. 

Sagen er den, at vi kæmper en voldsom kamp hver gang vi skal vaske lokal, dansk

merino uld. Er ulden ikke 100 % ren for lanolin, så er vi simpelthen ikke i stand til at karte

ulden ordentligt ud, maskineriet stopper og det garn der kommer ud bliver ujævnt og

går alt for meget i stykker.

Når vi vasker dansk merino er vi derfor nødsaget til at vaske med særlig uldvaskesæbe,

have 1/3 mængde i karrene end ved andre typer uld og vaske al ulden to gange i nyt

og rent vand. Alligevel sker det ikke sjældent, at vi ender op med noget der driller ret

voldsomt når vi skal karte og spinde senere i processen. Alt i alt, når vi behandler

merinould på Hjelholts Uldspinderi kræver det flere mandetimer i vaskerummet end med

andre typer uld, og derudover kræver det et ekstra sæt hænder og ekspertise i karte-

og spindeafdelingen for at ende med et ensartet produkt. Derfor har vi set os nødsaget

til at tilføje et servicegebyr på DKK 150,00/kg færdigt merinogarn.

Vi håber på forståelse herfor.
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