
Leiespinning av ull fra Spælsau hos Selbu spinneri 

Har du ull fra Gammelnorsk spælsau, Hvit spælsau eller Farga Spælsau som du ønsker å få 
laget produkter av? Vi kan lage garn og andre produkter av din ull. 

Hvilke produkter kan vi lage av din ull? 

Vi kan lage strikkegarn, ryegarn, tovatepper, spinnesky, kardeflak og kardebånd av Spælsauull. 

Hvilket garn lager vi av ull fra Spælsau? 

Av Spælsauull kan vi lage flere garntyper. Garntypen vi lager mest av er Gimre 2-trådsgarn. 
Dette garnet er på ca. 200m per 100gram og passer til alt fra votter og sokker, til deilige varme 
gensere. Vi kan også lage Gammel Selbu som er ca. 315 meter per 100gram. Når vi lager garn av 
Spælsau, tilsetter vi 30% crossbredull. 

Andre produkter 

Vi kan også lage ryegarn som kan brukes til veving, hekling, strikking m.m. Kardebånd og 
spinnesky som egner seg til håndspinning og tovatepper som kan brukes som sitteunderlag, 
hundetepper og lignende. Hvis du bestiller tovatepper kan vi dele disse i fire slik at det blir 
sitteunderlag eller dele dem i to slik at det blir doble sitteunderlag (små hundetepper). 

Hvordan gå frem for å leiespinne hos oss? 

Om du ønsker å leiespinne hos oss er det bare å ta kontakt på e-post å si at du ønsker å settes 
inn i køen vår. Skriv gjerne hvilke produkter du ønsker, og ca. hvor mye ull du har. Du må levere 
minimum 4,5kg per farge/parti (småparti). Får å havne over småpartipris må du levere 
minimum 14kg ull per farge/parti. 

Hva skal gjøres med ulla før levering? 

Se gjennom ulla og fjern ull som er filtet, veldig skitten eller full av rusk. Dersom du ønsker 
flere farger med garn, bør du sortere ulla i forskjellige farger. Husk at det må være minimum 
4,5kg per parti/farge så det kan være lurt å levere litt mer i tilfelle noe må kasseres. Vi lager 
stort sett produkter av høstull. I noen tilfeller kan også helårsull brukes, men denne er ofte 
ganske filtet (vær obs på dette om du har helårsull). Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du 
skal sortere ulla anbefaler vi et MINIKURS i ullsortering. 

Hva koster det å få laget produkter? 

Vi har valgt å ta betalt per kg ferdig produkt. Dette vil si at du kun betaler for produktene du får 
tilbake og ikke for den ulla/vekta som forsvinner i løpet av produksjonsprosessen. 

Dette gjør at prisene våre skiller seg fra andre spinnerier som tar betalt per kg innlevert ull. 
Dersom du ønsker å sammenligne våre priser med andre tilbydere må du ta høyde for svinnet i 
løpet av produksjon. Svinnet varierer veldig, men ligger vanligvis mellom 30% og 50%.   

Produkt Prisklasse Mengde 
per 
parti/farge 

Pris ekskl. 
mva. 

Pris inkl. mva. Pris per kg 
innlevert ull 
(sammenligning)* 

Uten mva. 



 

 

Garn 

Småparti* 4,5-13kg 1440- 1280 1800- 1600,- 864,- 768 

Normal 14+ kg  1200,- 1500,- 720,- 

Storparti 17+kg (flere 
partier) 

1120,- 1400,- 672,- 

 

Ryegarn 

Småparti  4,5kg 640,- 800,- 384,- 

Normal 12+kg 480,- 600,- 288,- 

Kardebånd 
Kardeflak  
Spinnesky 

Småparti 4,5kg 640,- 800,- 288,- 

Normal 12+ kg 480,- 600,- 288,- 

 

Tova tepper 

(ca.80x100cm) 

Småparti 4,5kg 680,- 850,- 384,- 

Normal 12+kg 520,- 650,- 288,- 

*Vi deler inn i flere priser på «Småparti» ut ifra mengde per parti, total mengde ull og om ulla 
er ferdig sortert eller vi må sortere den. 

*Vi har lagt inn en pris per kg innlevert ull uten mva. (det de fleste spinnerier bruker). Denne 
prisen tar utgangspunkt i et svinn på 40% og er kun til sammenligning. Dersom betaler per kg 
innlevert ull, vil prisen bli høyere eller lavere etter hvor mye svinn det blir. 

Priseksempel: Dersom prisen er 700,- per kg innlevert ull (875,- inkludert moms) og svinnet er 
på 50% vil prisen per kg garn bli 1 750,-. Med denne prissettingen vil prisen bli lavere eller 
høyere ut ifra hvor stort svinn det er.  

• Gammel Selbu (315m per 100g) koster 100,- mer per kg garn 
• Prisen blir bestemt ut ifra mengde ull og hvor mye jobb vi har med sortering 

Siden vi tilsetter 30% crossbredull kan man regne med å få tilbake omtrent like mye garn som 
ull man har levert. Hvis man leverer 14kg kg Spælull kan man beregne at det blir ca. 14kg garn. I 
så fall vil prisen bli 14 x 1 500 = 21 000,-. Leverer man 4,5kg (småparti) vil prisen bli 4,5 x 1800 = 
8100,-. Svinnet vil variere fra parti til parti, men dette priseksempelet kan gi en omtrentlig 
totalsum. Du kan lese mer om svinn i generell info om leiespinning. 

 


