
Kurset gir en innføring i tradisjonelle norske spinnemetoder på rokk og håndten, samt 
bearbeiding av ull for spinning. 

Mål for kurset: Hver deltager lærer seg å spinne og lager sitt eget garn som kan brukes i 
håndarbeid. Kurset er spesielt egnet for de som har egne dyr, har interesse for de tradis-
jonelle norske sauerasene, eller for å spinne fiber fra andre dyr.
 
Spinnekurset foregår helt eller delvis på Selbu spinneri, Tømra. Etter ønske kan første 
kurskveld holdes på Tømra, og seinere kvelder  lokalt. Kurset tilbys med lokal tilpasning 
– gå sammen en gruppe på forhånd og kontakt oss for tilbud om kurs for dere!
 
Vi gir individuell opplæring og har derfor maksimalt 4-6 deltagere per kurs. Hver delt-
ager disponerer utlånt rokk, eller kan ta med egen rokk. Håndtener lånes ut. Kardeutstyr 
og annet nødvendig utstyr finnes på spinneriet..
  
Plan for kurset:
Kurset er delt i 5 økter på ca. 3-4timer. Tidspunkt avtales, normalt vil ettermiddagsøktene 
begynne kl 1730 og avsluttes kl 2030. Øvelser hjemme: de som vil, kan få med seg ull/
forgarn hjem for å trene mellom kurskveldene.

Spinnekurs høsten 2012



Kursplan
1.økt: Innføring i tradisjonell, norsk spinnemetode på rokk og håndten, demonstrasjon. 
Ullas egenskaper. Ull og fiber fra de tradisjonelle norske rasene – bruksområde og 
egenskaper hos ull fra de ulike rasene. Kort om sortering av ull i fellen og sortering av 
vasket ull. Fargesortering og kvalitetssortering. Spinning av fibre fra andre arter enn 
sau. Vi ser på ulike rokker, både de som spinneriet har og de som deltagerne eventuelt 
har med seg.

Praktisk øvelse 1: Trening på bevegelse av rokk og håndten.

Praktisk øvelse 2: Sortering av ull, vaskemetoder og tørking, hygiene ved håndtering av 
ull. Vi bruker lokalene på Selbu Spinneri.

Praktisk øvelse 3: Bearbeiding av ull for spinning – øvelser i grovkarding og finkarding 
med håndkarder og trommekarde, demonstrasjon i spinneriets maskiner; vaskemaskin, 
tørkerom, plukker, rensemaskin og kardeverk.

Praktisk øvelse 4: spinning med forgarn på rokk og håndten, utprøving av spinning av 
sky eller kardebånd.



Kursplan
2.Økt: Fokus på spinning: Innføringen fra første økt 
går videre – med fokus på bevegelsene og styring av 
ulla i hånden. Gjennomgang av rokkene og justering/
reparasjon av privateide rokker ved behov. Alle spin-
ner på sitt lærenivå – ved hjelp av forgarn, spinnesky 
eller kardetuller. Målet er å få til en tråd som ikke 
ryker. Litt om valg av fibertyper og planlegging av et 
spinneprosjekt. Litt om ulike trådkvaliteter og deres 
egenskaper.

3.Økt: fokus på spinning: Å spinne en mer eller min-
dre jevnt tråd med riktig spinn – ikke for lite spun-
net, ikke for mye spunnet. Mengdetrening som fyller 
snellene med garn!

 4.Økt: Tvinn og spinn: de som har spunnet full to 
sneller, tvinner. Fokus på rett tvinn, ikke for mye, ikke 
for lite.

 5. Økt:  Tvinn: Alle har nå laget to sneller med tråd 
og tvinner. Garnet etterbehandles og hespes/nøstes. 
Litt om hesping, nøsting og presentasjon av garnet 
(for salg, utstilling, fotografering).



Et spinnekurs ved  Selbu spinneri gir en innføring i hele spinneprosessen slik den har 
blitt gjennomført tradisjonelt i Norge. Du lærer om vasking/klipping og sortering i 
fellen, karding med grovkarder og småkarder, spinning fra kardetuller, planlegging av 
spinneprosessen med tanke på bruk av det ferdige garnet. Alle som gjennomfører kur-
set skal ha med seg hjem litt garn som de kan bruke etterpå….. 

For mer informasjon/påmelding, kontakt Ingvild:
mob: 90 11 43 52, 
epost: post@selbuspinneri.no

Pris per deltager: kr. 1850 inkl 100-200g fiber for spinning (til en verdi av ca kr 100-
200). Det er anledning til å ta med fiber fra egne dyr som kan vurderes og eventuelt 
brukes under deler av kurset, eller kjøpe ekstra fiber fra spinneriets lager.

Helhetlig


