
SM handspinning 2022 

Kategori Poll Merino 

Du ska tillverka ett kedjetvinnat garn av den ull du får skickad till dig vid anmälan. 
Att kedjetvinna är en teknik som gör att du av en enda enskild spunnen tråd, tvinnar 
ett 3-trådigt garn.                                                                 

Det står dig fritt att karda, kamma eller på annat sätt bereda ullen samt tillverka 
garnet på slända eller spinnrock (till spinnrock räknas även el-rock). Garnet ska vara 
tänkt till stickning eller virkning, till vilket/vilka ändamål bestämmer du. 
Du ska färga ullen innan du bereder och spinner den, för att på så sätt få färgeffekter i 
ditt garn. Minst 2 färger/max 3 färger.  
Ett bra riktmärke är också att fundera på till vilken storlek på stickor/virknål garnet 
ska passa samt till vilket plagg/föremål du tycker att det ska användas. 
 
Att spinna inför kedjetvinning kräver lite tankeverksamhet: 
Hur tjockt ska det slutliga garnet vara? Tänk på att din spunna tråd blir 3-trådigt då 
det är klart. 
Tänk på att det kommer att gå åt lite mer snodd än vanligt vid tvinnande. 
Var ska du ha din spole då du tvinnar med denna teknik, långt ifrån dina händer eller 
nära? 
Att kedjetvinna är enkelt förklarat att man virkar den spunna tråden med händerna, 
från spole till dina händer kommer det 1-trådiga, från dina händer till spinnrock/
slända är garnet 3-trådigt. 
För att se tekniken är Youtube bäst att titta på, och flest filmer finns på engelska. 
Söker du på ”Navajo plying” eller ”Chain plying” så finner du flera men vi 
rekommenderar att titta på denna:  
Sarah Anderson's Navajo-Plying (Chain-Plying) Demonstration. 
 
Du får ull från en gård som du kan läsa en presentation av, se längre ner. 
 
Vi ber dig att anteckna lite kort hur du tänkt kring ditt garn. 
Du behöver inte skriva en lång formulering, men nedan måste vara noterat: 
 
Vikt och längd på ditt inskickade garn 
Beskriv hur du har tvättat och färgat ullen 
Kardat eller kammat, kanske spunnit från tott eller annan förberedelse 
Använt dig av spinnrock eller slända. 
 
Jurymedlemmar: Roger Bush, Wålstedts ullspinneri, Monica Hellberg, handspinnare, 
Barbro Wilhelmsson, handspinnare 
  

Vi hoppas att du har roligt under arbetet! 
Lycka till önskar vi i föreningen Ullvilja!


