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VARFÖR 
ULL?

Temperatur- 
reglerande och kan 

användas både  
i varma och kalla 

förhållanden

Andas och är 
behaglig att 

bära även när 
man svettas

100% biologiskt 
nedbrytbar och 
kan återvinnas

Elastisk  
och skrynklar 

därför inte

Slitstark och 
formbar

Värmer  
även i fuktigt 

tillstånd



Har bra  
isolerande och 

värmande  
egenskaper

Fibern är lätt 
att förädla och 
lätt att färga

Smutsavvisande 
och motverkar 

dålig lukt

Vädras  
för att bli ren,  
tvättas sällan

Brandsäker och 
ljuddämpande





Spinnerier i Sverige 
Representerade i utställningen ull för livet:
Brink Hantverk, Östergötland  –  www.brinkhantverk.se

Båvens spinnhus, Sörmland  –  www.bavensspinnhus.se

Filtmakeriet, Hälsingland  –  www.filtmakeriet.se

Gotlands spinneri, Gotland  –  www.gotlandsspinneri.se

Ihre Spinneri, Gotland   
–  www.ihregard.se/index.php/ihre-gard/ullspinneri

Solkustens spinnverkstad, Uppland   
–  www.solkustens-spinnverkstad.com 

Ullforum, Jämtland   
–  www.torsta.se/foretags-landsbygdsutveckling/ullforum

Wålstedts textilverkstad, Dalarna  –  www.walstedts.se 

Östergötlands ullspinneri, Östergötland   
–  www.ullspinneriet.se



Dessutom finns:  
Madame Lutuss, Västergötland  –  www.madamelutuss.se

Karlsbergsgårdens spinneri, Skåne    
–  www.karlsbergsgarden.com 

Stenkyrka ullspinneri, Gotland  –  www.dhgh.se 

Majoriteten av spinnerierna tar emot ull för lönspinning så 
att du som fårägare får tillbaka garn från din egen ull enligt 
dina kvalitetsönskemål. Vissa köper också upp ull av god 
kvalitet och erbjuder ett eget garnsortiment.



Skötselråd
Tvätta så sällan du kan

Vädra ofta

Om du måste tvätta, tvätta för hand i 30 grader 

Använd hårschampo eller ulltvättmedel,  
ta bort fläckar utan att gnugga

Krama ur vattnet i en frottéhandduk,  
lägg plagget till tork

Mal och pälsänger tycker om ylle  
men de tycker inte om malört, vitpeppar,  
kamfer, rödcederträ, cederolja, lavendel

Om du får angrepp,  
lägg ylleplagget i frysen  

minst en vecka







Länktips
www.faravelsforbundet.se
www.ullformedlingen.se

www.farfestikil.com
www.saterglantan.com

www.slojdhaller.se
www.textilhemslojd.se



ull för livet
Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och finns i ett 
sådant överflöd som ullen. Låt oss tillsammans öka 
möjlig heterna till att ta vara på den!

Genom utställningen ull för livet vill vi hemslöjdskon-
su l en ter/regionala utvecklare i Sverige visa ullens fördelar 
och användningsområden. Ullen kommer från svenska får 
och garnet är spunnet på svenska småskaliga spinnerier. 
I samråd med får ägare och formgivare spinns garner av 
olika kvalitet, lämpade för de ändamål de ska användas till. 

I Sverige har vi 578 000 får som ger ca 1000 ton ull per år. 
Den mesta ullen slängs. All ull lämpar sig inte för textil 
konfektion men det finns andra användningsområden.  
I en gemensam strävan mot ett hållbart samhälle vill vi 
att fler ska få upp ögonen för den fantastiska ullen.

Sveriges
hemslöjdskonsulenter/

regionala utvecklare
Hitta våra kontaktuppgifter via https://nfh.se Fo
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