Att spinna ullgarn på
spinnrock
En spinnkurs (fortsättningskurs)
Datum: Lördag 24 februari & Söndag 25 februari 2018.
Plats: OSD Svarta lådan, Krondikesvägen 93 i Östersund.
Kursledare: Monica Hellberg.
Pris: 1.000:- per person för hel kurs. Anmälan är bindande.
Ta med egen spinnrock. Har du ingen? Begränsat antal spinnrockar finns för
utlåning!

Kursen riktar sig till dig som redan kommit igång med din spinnrock och kan spinna
tråd/tvinna garn, oavsett kunskapsnivå.
Att ta med dig till kursen:
•
•
•
•
•

Egen färdigberedd ull (kammade tops eller kardadflor/kardband) som du köpt eller som du har
berett själv. Det ingår lite kammad/kardad ull men i begränsad mängd.
Beredd ull som är färgad, gärna flerfärgad. Det kommer även att finnas kammad/handfärgad ull
att inhandla på plats (dock ingen kardad ull).
Kommersiellt flertrådigt garn som du har liggande (så tunt som möjligt) inköpt i affär.
Sytråd av polyester (ej bomull, den är för skör).
Rå ull som du inhandlat eller har från egna får. Vi kikar gemensamt på den och diskuterar vad den
kan vara lämpad för. Kikar på längd, styrka, färg och karaktär.

Inför denna kurs kommer du att få en hemuppgift. Vi går igenom den tillsammans,
jämför erfarenheter och resultat.
Vi kommer bl.a att gå igenom:
•
•
•
•

Att välja, tvätta/torka och förvara ull.
Kardgarn/kamgarn - vilken ull till vad? Beredelse och hur man spinner dem (långdrag/korta drag).
Att ta kontroll över snodd och balans, undertvinnade/övertvinnade- och efterbehandling av garn.
Vad är effektgarn och hur spinner/tvinnar man dem, vad gör färger i garn?

Du kommer att få arbeta med flera olika tekniker, bl.a långdrag och några effektgarn. Vi ser över din
spinnteknik för att eventuellt vässa den. Alla får individuell bedömning, tips och råd i teknik att spinna samt
skriftlig dokumentation.

Hålltider
Lördag ankomst senast 09.45, kursstart 10.00.
Lunch intar vi någon gång mellan 12.00 – 13.00, som det passar oss. Kaffe/Te och kaffebröd ingår. Ta med
egen lunch! Mikro finns. Det finns även affärer och restauranger i närheten för den som vill inhandla färdig
mat.
Avslut kl 16.00 - 17.00.

Anmälan görs senast 4 veckor före kursstart till länshemslöjdskonsulent Ingela Fredell,
ingela.fredell@regionjh.se
Begränsat antal platser!

Välkommen!

