
Leiespinning av hundeull hos Selbu spinneri 

Har du hundeull du ønsker å få laget produkter av? Vi lager garn og andre produkter av din ull. 

Hvilke hunderaser kan vi lager garn av? 

Samojed, New foundlandshund, Finsk Lapphund, Svensk Lapphund, Islandshund, Chow Chow, 
Keeshund, Leonberger, St Bernhardshund, Pyreneerhund. Generelt kan vi spinne dobbelpelsede 
langhårede hunderaser. Enkelte hunderaser kan det være nødvendig å øke andelen saueull vi 
tilsetter. Om du har en hunderase som ikke er listet opp så er det bare å ta kontakt. 

Hvilke produkter kan vi lage av din ull? 

Vi kan lage strikkegarn, ryegarn, tovatepper og kardebånd av din hundeull. Når vi lager 
produkter av hundeull tilsetter vi 50% saueull. Hundeulla er som regel ganske kort og ved å 
tilsette saueull øker kvaliteten på produktene. Saueulla øker slitestyrken og det blir mer hold i 
produktene. 

Hvilket garn lager vi av hundeull? 

Av hundeull lager vi garntypen Gimre 3trådsgarn. Dette garnet er på ca. 200m per 100gram og 
passer til alt fra votter og sokker, til deilige varme gensere. Hvis du ønsker et tynnere garn kan 
vi tvinne bare to tråder sammen. Da blir det et garn som er omtrent samme tykkelse som 
Gammel Selbu ca. 315m per 100 gram. Produkter strikket i hundegarn vil få en lekker pusete 
overflate ved bruk. Produkter i hundeull vil røyte en del i starten. Røytingen minker ved bruk og 
etter en stund vil produktet slutte å røyte. 

Andre produkter 

Vi kan også lage ryegarn som kan brukes til veving, hekling, strikking m.m. Kardebånd som 
egner seg til hånspinning og tovatepper som kan brukes 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). Nb. Produktene vil røyte en 
del. 

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. For 
leiespinning av hundeull må du ha minimum 2,5kg ull per parti. Det vil si at dersom du ønsker 
flere farger må det være minimum 2,5kg per farge/parti. Har du mye hundeull i en farge kan vi 
dele det opp i to partier og tilsette forskjellige farger med saueull slik at det blir flere farger. 

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%.   

Saueulla vil tilsetter er inkludert i prisen. 



Produkt Prisklasse Mengde 
per 
parti/farge 

Pris ekskl. 
mva. 

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

Uten mva. 
 

Garn 

Normal 2,5kg 1480,- 1850,- 888,- 

Storparti* 10+ kg   *se kommentar  

Ryegarn Normal  2,5kg 656,- 820,- 394,- 

Kardebånd 
Kardeflak  
Spinnesky 

Normal 2,5kg 656,- 820,- 394,- 

Tova tepper 
(ca.80x100cm) 

Normal 2,5kg 696,- 870,- 418,- 

*Ta kontakt for pris på større mengder.  Dette gjelder alle produkter. 

*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 man betaler 
per kg innlevert ull, vil prisen bli høyere eller lavere etter hvor mye svinn det blir. 

Siden vi tilsetter 50% saueull vil man få tilbake mer garn, eller andre produkter, enn ull man 
har levert. Hvis man leverer 2,5kg hundeull kan man regne med +/- 4,5kg garn. Prisen på et 
minimumsparti med garn vil da bli 1 850,- x 4,5kg = 8 325,-. Svinnet vil variere fra parti til parti, 
men dette priseksempelet kan gi en omtrentlig totalsum. 

 


