Praktisk kurs i ullsortering
- Bruksområder for ull fra tradisjonelle
saueraser
Selbu spinneri arrangerer kurs i ullsortering.
Tid: Lørdag 12. november 2016 kl. 10.00-17.00
Sted: Selbu spinneri, Vikingveien 9A, 7540 Klæbu
Kursleder og kursansvarlig: Ingvild Svorkmo Espelien, Selbu spinneri
tlf. 901 14 352
Program: 
10.00: Velkommen: introduksjon og presentasjon av deltagere og kursleder
10.15: Innføring i hovedtyper av ull og saueraser i Norge
10.45: Ullforedling i liten skala i Norge; ulike på foredlingsgrader og maskinell
foredling av ull
11.15: Vi ser på deltagernes ull. De som har egne sauer eller spesiell ull de ønsker å
foredle, tar med ull. Ulla kan være uvasket og bør være fra siste års klipping,
og lagret i papirsekker. Spinneriet har ull av mange kvaliteter som vi kan
benytte i tillegg. Vi planlegger sortering av ull med tanke på bruksområde og
ullas egenskaper.
13.00: Lunsj
13.30: Praktisk sortering av ull. Selbu spinneri demonstrerer ull fra saueraser fra
spinneriets lager.
Teori: Planlegging av ullforedling med vekt på praktisk prisberegning
Evaluering, diskusjon om framtidsplaner, konklusjon
16.00: Avslutning
NB! Påmeldingsfrist: 01.11.16
Maks antall deltagere: 15
Pris: 1000,- Ta med nistepakke til lunsj.

Mål med kurset er at du etter endt kurs skal kunne
- Sortere ull i ulike brukskvaliteter som egner seg til spinning, toving
og annen bruk av ull
- Sortere ull etter farge med tanke på bruk og reproduserbarhet fra år
til år 
- Kjenne til foredling av ull i mindre spinneri 
- Ta vare på flest mulig kvaliteter av ulla for ulik bruk 
- Få ideer og inspirasjon med tanke på foredling og
næringsvirksomhet innenfor lokal ullforedling 
Kurset er egnet som en innføring for de som vil jobbe videre med ull fra
egen gård eller med ull generelt. Det blir anledning til å jobbe med egen
ull under kurset for de som har, ellers brukes ull fra spinneriets lager, og
det blir anledning til å kjøpe ull fra spinneriet. Selbu spinneri viser ull fra
mange av de norske bevaringsrasene av sau under kurset, og forteller om
egenskapene til ulla hos de ulike rasene. 

