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Ekologiskt ullgarn från svenska allmogefår!

På Hälsingegården arbetar vi aktivt för att bevara nordiska lantraser i 
genbank. Små och härdiga får som innan industrialismens genombrott 
försörjde landsbygdens folk med ull, skinn och kött. Men fåren har äldre 
anor än så. Nordiska Museet har hittat den här sortens  
ull i medeltida vävnader från 1200-talet.

Uppfödningen är ekologisk vilket innebär att djuren enbart äter gräs och 
spannmål från obesprutade marker. Det ger en extra fin ullkvalité.  
Allmogefårens ull har både långa och korta fibrer vilket gör den extra 
stark med hög hållbarhet och vacker glans. Det var därför som den 
passade så bra att sticka kläder, sockor och vantar av. Den var också 
väldigt bra att tova med och väva vackra textilier av. 

Det som utmärker svenska lantraser är deras mångfald av olika natur-
liga färgskiftningar i natursvart, grått, brunt och vitt. Dessa har vi valt att 
behålla i garnet som produceras.

Våra hälsingefår och gestrikefår klipps vår och höst. Ullen förvaras i 
papperssäckar och varje fäll sorteras för hand och packas för sig. Där-
efter skickar vi ullen för lönespinning till ett litet svenskt spinneri, precis 
som förr. Det innebär att vi får vår egen ull tillbaka;  
Ett 2-trådigt underbart 100% ullgarn i tre olika nyanser;  Lavasvart, gra-
fitgrått och ljust grå umbra.  
Garnet passar till stickor nr 3-5 och levereras med en informativ bande-
roll. 
Vi kan även erbjuda bilder på fåren och från gården som marknadsfö-
ringsmaterial.

Priset är 119:-/hg + moms.  
Rekommenderat utpris ca 140-190 kr/hg.

Vid större order pris enligt rabaterad offert.

Vi säljer även otvättad rå-ull för den som vill tova, spinna själv eller 
lämna in för lönespinning och få 3- eller 4-trådigt garn.

(För inlämning krävs 40 kg ull som ger 25 kg garn och kostar ca 400 
kr/kg + moms.) Vårt pris för råull är 20 kr/hg + moms. Minsta order 5 
kg exkl. frakt.

Vi hoppas att du vill sälja gårdens ekologiska och unika garn och där-
med bidra till att våra svenska lantraser får finnas kvar även i framtiden.  
Idag finns endast ca 350 individer av hälsingefår respektive gestrikefår i 
hela Sverige. Allmogefårens ullkvalité överstiger oftast dagens storväxta 
och lönsammare raser. Idag importeras ca 75 -80 % av all ull och kött, 
det mesta från Nya Zeeland.

För mer info besök vår webbsida:  
www.halsinglandslammkvalite.se eller www.halsingegarden.se
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