
Kurs i ullforedling
for gårdbrukere og andre med interesse for tradisjonelle saueraser:

Tid: 19. -20. Oktober 2012, med mulighet for endags spinnekurs den 21.10.
Sted: Selbu spinneri

Mål med kurset:
- Å øke kunnskapen om de tradisjonelle sauerasene og bruk av ull fra disse
- Å gi en innføring i sortering av ull i farger og kvaliteter med tanke på lokal foredling
- Å gi en introduksjon til lokal foredling av ull og muligheter for egen næringsvirksom-
het basert på denne

Omfang: totalt 11 (15) timer

- Innføring i sortering/klassifisering: 1 time (Sissel Berntsen)
- Innføring i avl på små populasjoner og bevaringsarbeid i Norge (Anna Rehnberg)
- Innføring i lokal foredling: 2 timer teori+omvisning i spinneriet (Ingvild Espelien)
-Praktisk ullsortering av ull fra flere tradisjonelle saueraser, gjerne ull som deltagerne 
har med (Ingvild Espelien og Sissel Berntsen)
-Næringsvirksomhet basert på ull og skinn fra tradisjonelle saueraser Ingulf Os

Når du har fullført kurset, skal du kunne:
- Håndtere ulla rett med tanke på lagring og transport
- Sortere ulla etter norske anbefalinger om rett ullbehandling, samt etter farge og i 
noen kvaliteter som lam, grov ull og finfibra ull, ull som passer for spinning og ull som 
passer for toving

- Kjenne til muligheter for å foredle ulla lokalt/i Norge, samt muligheter for å etablere 
egen næringsvirksomhet innenfor ull fra egne sauer
Kursmateriell: Kurset baserer seg på utdelt kompendium, samt permen som følger med 
klippekurset.

Foredragsholdere: Sissel Berntsen, leder for Fagtjenesten for ull, Norilia
Anna Rehnberg, Norsk Genressurssenter
Bente Kristiansen og Ingulf Os

Kursleder og kursansvarlig: Ingvild Espelien

inviterer til

og



Dag 1: Kveld kl 1800-2100
1800-1830: Omvisning i Selbu spinneri 30min, med kaffe og noe å bite i.

1830-1930: Innføring i avl på små populasjoner og bevaringsarbeid i Norge (Anna Rehn-
berg)

1930-2030: Innføring i sortering/klassifisering: (Sissel Berntsen)

2030 -2100: Start praktisk ullsortering av ull fra flere tradisjonelle saueraser, gjerne ull 
som deltagerne har med (Ingvild Espelien og Sissel Berntsen)

Dag 2: dag 0900-1700
0930 -1100: fortsettelse praktisk sortering av farget ull i kvaliteter og farger (Ingvild Es-
pelien og evt Sissel Berntsen) -
1100-1200: Næringsvirksomhet basert på ull og skinn fra tradisjonelle saueraser Bente 
Kristiansen og Ingulf Os
1200-1300: Lunsj
1300-1330: Diskusjon med kursdeltagerne: Foredlingsmuligheter i Norge, eksempel på 
samarbeid med lokale håndverkere: hva er DIN målsetting og dine tanker om dette?
1300-1400: Ullsortering – vi gjør ferdig jobben med den medbragte ulla.
1400-1700: Vi lager en plan for ullforedlingen for hver enkelt – med innspill fra kursdelat-
egern og kursleder.

Dette kurset vil ha fokus på det praktiske og grunnleggende. Kvaliteten på ulla fra de en-
kelte sauerasene vi bli omtalt under kurset, særlig i forbindelse med næringsvirksomhet 
og foredling. Ulike bruksområder i forhold til ullkvalitet blir demonstrert og diskutert.

Dag 3: 09.00-ca. 14.00 Innføring i tradisjonell håndspinning
Dersom det er interesse for det, tilbys søndag 21.10 et innføringskurs i håndspinning. 
Kurset er basert på det vi har gjennomgått i løpet av helga vedrørende ullsortering og 
ullkvalitet på de tradisjonelle sauerasene. I løpet av søndag lærer du grunnleggende bear-
beiding av ull for håndspinning og får prøve å spinne på rokk eller håndten. Alle får med 
seg eget entråds eller totråds garn hjem – kvaliteten står du for selv!

Pris på kurset: kr. 1500 for alle tre dagene. Om du ikke ønsker å delta på håndspinnekurset 
søndag, er prisen 1300. 
Påmelding til Selbu spinneri ved Ingvild Espelien, 
Epost ingvild.espelien@selbuspinneri.no 
Mobil 90114352

Overnatting kommer i tillegg – informasjon vil du får ved påmelding.

Program:


