
SM handspinning 2022 

Kategori fantasi 

Du ska tillverka ett crepecarn med ullen du får skickad till dig vid anmälan. 
Crepegarn är 3-trådigt och man spinner tvinnar trådarna i flera moment, åt olika håll. 

Du ska inte bereda ullen med varken kardor eller kammar innan du spinner utan bara med händerna, 
på vilket sätt du vill, garnet får gärna bli ett riktigt fantasigarn men tekniken crepe ska användas 
som beskrivet nedan. 
Det står dig fritt att 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 i minst 2 färger innan du bereder och spinner den. 
En liten fingervisning är att du tänker igenom hur du ska använda/spinna och tvinna de olika 
färgerna så att ditt crepegarn fångar detaljerna. 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. 

Beroende på hur du kombinerar tjocklekar, färger och ev effekter i trådarna så får du olika utseende 
på det färdiga garnet. Detta garn kan se ut som att det har en kärntråd i mitten och de övriga 2 
trådarna lägger sig omlott runt denna. 
 
Du får ull som kommer ifrån olika svenska gårdar av rasen Finull och den är redan sorterad samt 
handtvättad. 

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 
Ev särskild hantering före- under tiden du spunnit/tvinnat eller efter du har spunnit 
Beskriv hur du har färgat ditt garn 
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! 

Crepegarn  
Exempel;  
Spinn 2 trådar åt höger.  
Tvinna dem åt vänster med dubbel snodd.  
Spinn 1 tråd åt vänster.  
Tvinna alla 3 trådar tillsammans åt höger.

Är ett 3-trådigt garn som man tvinnar 2 ggr. 
Spinn 2 enskilda trådar åt samma håll, tvinna 
dem åt andra hållet med dubbelt så mycket 
snodd än vad som krävs för ett garn i balans. 
Spinn ännu en tråd åt samma håll som det nyss 
tvinnade garnet.                                              
Tvinna till sist alla trådar tillsammans åt 
motsatt håll, i balans.


