Om fårklippning, ullsortering och paketring.
Om du vill ta vara på din ull och sälja den till Filtmakeriet ska du hålla ett öga på den under hela
tillväxtperioden. Fåren behöver god mat och omsorg för att producera bra ull, resten sköter de själva. Fåren ska
klippas två gånger/år och ullen från höstklippningen är den som betalar sig bäst. Vårullen går också bra att
använda förutsatt att den har en skön känsla och är ren och skräpfri. Anlita en professionell fårklippare som vet
hur får ska klippas. Det lönar sig. De är viktigt att ullen inte innehåller dubbelklipp och att den har sin fulla längd
och styrka vid försäljningstillfället.
All ull som ska säljas måste vara grovsorterad. Att grovsortera sin ull är intressant och lärorikt. När man sorterar
en ullfäll ser man att ullens utseende varierar i längd, grovlek, lock och färg beroende på vilken individ eller
fårras den tillhör. Efter att ha studerat ullen några säsonger är det lätt att förstå att ull är ett levande
naturmaterial. Ull får olika karaktär och utsätts för varierande nötning, beroende på var på fåret den växer.
Ullkvalitén påverkas även av sol, vind, vatten, utfodring, ålder, lammning och annat som hör djurhantering till.
När du nått så långt att du känner väl till din ull och hur yttre faktorer påverkar den är grovsorteringen aldrig ett
problem, tvärt om så börjar den bli riktigt intressant! Ett vackert utseende i färg, glans och lock är både en
estetisk fråga och ett tecken på god kvalité som ger mersmak.
För oss på Filtmakeriet har all ull ett värde och ullsortering handlar främst om att bedöma kvalité samt att
planera för vad ullen bör användas till i vårt sortiment. Vi är kräsna men inte slösaktiga. Vi arbetar ständigt med
produktutveckling för att kunna köpa in mer ull och bredda vårt sortimente ut till kund. Vi satsar mycket tid och
pengar på långsiktiga samarbeten med fårägare som prioriterar god djurhållning och kan sälja ull av bra kvalité.
Vi betalar ett bra kilopris för ull med intressant karaktär som har grovsorterats noga innan den levereras.
Dagarna före fårklippningen
Förbered dig så gott det går inför klippningstillfället och undvik att ullen blir fuktig och skräpig innan, under- och
efter klippningen. Ställ i ordning stationer lämpliga för får, fårklippare och ullhantering. Plocka fram sopkvastar,
sorteringsbord, tidningsark, pappsäckar, märkpenna till säckarna, en våg och anteckningsblock. När detta är
gjort är du en god bit på väg mot ett lyckat resultat.
Ullsortering
Ett sorteringsbord, ca 100x150cm, i bekväm arbetshöjd är en väl värd investering. Sortera alltid ullen på ett nät
eller galler som släpper igenom småskräp och ev. dubbelklipp då du med lätt hand skakar fällen mot bordet. När
du grovsorterar ska du ta bort hoptovade, kraftigt nedsmutsade och skräpiga partier. Kassera även ull som är
kortare än 5 cm och lägg resterande del av ullen i en pappsäck. Helst ska fällarna vara mjuka, fina och skräpfria
för att efter en lätt granskning på sorteringsbordet ”bara” vikas ihop staplas i pappsäckar. Då blir
sorteringsarbetet enkelt och går dessutom snabbt. Ta fram en ny fäll och gör samma sak. Arbeta med hela fällar
och försök hitta en skön rytm. För att bli bra på ullsortering krävs mycket träning. Det kan ta en stund att få upp
farten i sitt sorteringsarbete och de händer lätt att man känner sig osäker, förvirrad och fastnar. Då är det viktigt
att ”lyfta blicken” och ta nya tag. Vi på Filtmakeriet tittar, känner, luktar och lyssnar på ullen när vi sorterar –
gör det du också. Sortera en färg i taget och använd dina sinnen och sunt förnuft då kommer du att nå långt.
Skriv minnesanteckningar om sorteringsarbetet och ullen medan du arbetar. Alla minnesanteckningar är bra då
du ska sälja din ull och för att förbättra arbetsprocessen inför nästa sorteringstillfälle.
Paketering
Packa ullen i 125- 160- eller 240-liters pappsäckar. 240-liters säckar är bra till volymrik ull så som texelull och
finull. 125- liters säckar passar utmärkt till leicesterull och gotlandsull. Stapla ullfällarna på varandra i säckarna
och lägg gärna ett tidningsark mellan dem. Arken tar upp fukt och papperssäcken andas. Använd aldrig täta
plastsäckar när du hanterar ull, plasten stänger inne fukten i ullen vilket bidrar till dålig lukt och onödigt svinn.
Fyll upp säckarna ordentligt, häll ihop två färger i en och samma säck istället för att skicka två halvfulla säckar.
Färre kolli genererar lägre fraktkostnader och en smidigare hantering. Max vikt/säck 20-25kg. När säckarna är
fulla märker man dem med sitt innehåll och knyter ihop med ett enkelt snöre.
Frakt och fraktkostnader
Vi delar alltid på fraktkostnaden för all användbar ull som skickas till oss. Är hela leveransen användbar betalar
vi hela fraktkostnaden. Vi föredrar att ullen skickas med vårt avtal via Schenker för att hålla nere
fraktkostnaderna så mycket som möjligt. Summera antalet säckar och kilon fårull. Kontakta oss så skickar vi
fraktsedlar till dig och bokar ett datum då Schenker ska hämta ullen hos er. När ullen kommer till Filtmakeriet
lägger vi den i förrådet tills det är dags för sortering och tvätt. När ullen är sorterad redovisar vi den snarast
möjligt till det konto du anger på följesedeln. Ring oss gärna om du har du frågor om ullsortering och paketering
eller behöver information om alternativa leveranssätt.
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