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Linbrev 7/2023 

 

Vad gör jag med mitt lin? 

 

Nu när linet är berett är det dags att göra något av de linfibrer som du 

har fått fram. De fibrer som blev över från skäktningen och häcklingen 

kallas för blånor och går att spinna blån-, blagg- eller towgarn av (kärt 

barn har många namn). De fibrer som du har kvar i handen efter att ha 

häcklat linet kallas för tåga eller långlin.  

Linblånorna passar bra att spinna med för en oerfaren. Långlinet 

kan du spara till när du har samlat på dig mer kunskap. Ett bra 

sätt att förvara ditt långlin på är att göra en tvinnad härva. Du 

kan hänga linet på en krok eller ett handtag, snurra linet till 

höger och lägg omlott till vänster. Avsluta tvinningen genom att 

ta några fibrer och surra runt ändarna på härvan. 

Om du vill göra en lindocka kan du läsa instruktion här: 

www.kalmarhemslojd.se/lin/ 

 

Spinna med slända 

Sländan är ett mycket gammalt redskap för att spinna garn/tråd. 

Det finns många olika modeller världen över. Den vanligaste 

består av en pinne (ten) med en tyngd (trissa) på. Uppe på 

pinnen sitter en ögla eller skåra. När man spinner linblånor är 

det bra med en stor slända. Det färdiga garnet lindas upp 

antingen över eller under tyngden beroende på hur sländan är 

konstruerad, topp- eller undertyngd (bottentyngd). Bevarade 

sländor från 1800-talet brukar vara undertyngda och har ofta en 

taggig ten, för att linet inte ska halka av.  

http://www.kalmarhemslojd.se/lin/
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En bra nybörjarslända för blångarn är en undertyngd slända, med en ganska stor 
trissa, men själva sländan behöver inte vara tung. En bra längd på tenen är ca 25-30 
cm där trissan sitter 5cm från botten och är 10cm ø. 

Här ger vi dig tips på hur du kan slöjda din egen slända:  

o Gör en ätbar slända: Slöjd kommer lastad - Gör en äppelslända 

(slojdkommerlastad.se) 

o Gör en egen slända: Slöjd kommer lastad - Gör en egen slända 

(slojdkommerlastad.se) 

 

 

Det finns olika sätt att spinna på. I en film (se länk nedan) visar Conni Vognstrup hur 

hon spinner sina linblånor till garn.  

Conni är utbildad handvävare på Sätergläntan, nu bosatt i Svendborg i Danmark.  

 https://www.youtube.com/watch?v=51po2uDkmhQ 

Tvinna 

För att få ett starkare garn kan du tvinna ihop två eller fler trådar. Tvinning är i 

textilsammanhang när minst två trådar förs samman och snos ihop. Man tvinnar i 

motsatt riktning till det man har spunnit. Tvinnas garnet åt samma håll som man har 

spunnit så tvinnas garnet upp. Att spinna blånor gör garnet naturligt ojämnt och ger 

ett levande uttryck.  

 

https://www.slojdkommerlastad.se/project/gor-en-appelslanda/
https://www.slojdkommerlastad.se/project/gor-en-appelslanda/
https://www.slojdkommerlastad.se/project/gor-en-egen-slanda/
https://www.slojdkommerlastad.se/project/gor-en-egen-slanda/
https://www.youtube.com/watch?v=51po2uDkmhQ
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Vad gör jag med mitt lingarn? 

Här ger vi några förslag på olika tekniker och flera saker som du kan göra av ditt 

lingarn: 

Sticka en disktrasa: 365 saker du kan slöjda - Sticka en disktrasa (365slojd.se) 

Virka en grytlapp/disktrasa: 365 saker du kan slöjda - Virka en grytlapp eller 

disktrasa (365slojd.se)  

Virka en fruktpåse: Scrolla ner till PDF  www.olm.se/fruktpase 

Väva band på bandgrind: Sätt upp en varp och börja väva - Slöjd kommer lastad 

(slojdkommerlastad.se) 

Om du vill knyppla av ditt lingarn hittar du mer 

information om knyppling och Svenska Spetsar på 

www.hemslojden.org 

För dig som vill spinna av ditt långlin/tåga kan du 

antingen spinna på spinnrock eller slända.  

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har 

spelat in fem filmer om lin och linhantering. Den 

andra filmen i serien handlar om att spinna lin. I den 

går linexperten Marie Ekstedt Bjersing igenom 

processen från häcklat lin till lin spunnet på 

spinnrock och slända. Du får lära dig att montera 

fiberfäste, spinna långt och kortare lin med och utan 

fiberfäste, samt att härvla ditt lin.   

https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin-

2/fem-filmer-om-lin-och-linne/ 

 

Från Skansen finns en film där Lena Dahren, pedagog och textilhistoriker spinner lin 

på spinnrock. Lär dig spinna lin på spinnrock: Skansen på digitaltmuseum.se 

Nu har du fått några tips på vad man kan göra med sitt lin. Vi hoppas att du vill dela 

med dig av det du gjort. Kom med ditt bästa tips! Mejla arbetsgruppen och lägg gärna 

upp på Facebooksidan 1kvm lin. 

 

Våga testa, man lär sig hela tiden. 

 

 
 
Hälsingar från arbetsgruppen för 1 kvm lin. 
 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och föreningen Sveriges 
hemslöjdskonsulenter. 
 
Illustrationer: Klara Miranda Silvemark 
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