
Förklaring till ifyllnad av Följesedeln. Den här blanketten är tänkt att följa med hela vägen 
till slutkund. Allt behöver inte fyllas i, om man inte kan, gäller särskilt Kolumn D.  Hur mycket som fylls 
i, beror också på slutkundens önskemål i varje steg. Leverantören kan också ställa anspråk på att få 
veta sin ullkvalité, även i kolumn D. Målet är att så småningom genomföra bedömningen digitalt.

Kolumn A: Leverantör ifylls vanligtvis av fårägaren. 

Ange namn eller företagsnamn. Lammull är ull från första klippningen av ett lamm. Ungfår är ull från 
andra och tredje klippningen. Därefter tacka resp. bagge. Skinnull är ullen som klipps bort vid 
skinnberedningen. Fyll i övriga kolumner.

Ringa in JA eller NEJ ang. KRAV eller Eko-cert.

Kolumn B: Ifylls vanligtvis av fårägaren eller annan leverantör.

Använd gärna raden ”Övrigt” om du vill lämna mer information. 
Underteckna med datum och signatur. 

Kolumn C: Ifylls av den som därefter sorterar eller på annat sätt går igenom ullen. 

För övrigt, Följ anvisningarna.

Feedback lämnas gärna till leverantören, så denne får en återkoppling på sin sortering och renhet av 
ullen vid klippningen.

Kolumn D: Ifylls av en kunnig ullbedömare, om leverantören eller köparen så önskar. 

OBS! De egenskaper man inte kan fylla i, får man hoppa över.
Längden mäts utsträckt. Varför dessa längdintervall gjorts, beror till stor del på att just dessa ull-
längder går att exportera till Norge/England.

Antal krus/3 cm har valts med tanke på spinneriernas spinnmöjligheter. Det är i vissa fall också ett 
mått på fiberns grovlek.

Medeltjocklek OFDA. Viktigt är att det är medeltjockleken som anges. OFDA, markerar att det är ett 
uppmätt värde. Gränsen vid 22 my spelar roll för merinospinnare. 33 my  spelar roll för 
Norge/England och 28 my för att det är mittemellan 22 och 33.

Bottenull/Täckhår.  Eftersom bottenullen har tunna fibrer, blir antalet fibrer ganska högt, utan att ta 
så stort utrymme. Kan man inte mäta antalet fibrer, får man uppskatta.

Glans. Mäts bäst i ett bra dagsljus och med utsträckt fiber. Gärna sträckt runt ett finger.

Ytstruktur. Här fungerar känsliga fingrar eller händer bäst. Hur lätt den glider eller halkar. Känns ullen 
sval/kall och halkar lätt, är den silkig. Motsatsen är sträv när fibern känns ”grusig”.

Stuns, bulkighet. Vilken ytspänning ullen har. Dvs vilken plats den tar för sig. Ju mer bulkig, desto mer 
plats vill den ta och är svår att packa ihop.

Märghår, Dödhår. Märghår är grova, sträva och sköra, oftast långa fibrer med svag pigmentering. Går 
lätt av och sticker ut i garnet. Dödhåren är korta avbrutna fibrer och ihåliga. Helt oföljsamma.

Kom ihåg att komplettera med kolumnerna ”Övrigt”.

Lycka till


