
Lördag 30/9

10.10 Invigning
Högtidlig invigning utanför spinneriet med Fåravelsförbundets ansvarige: 
Claudia Dillman

10.15-13
Tälten

Folkets val favoritull
Rösta på din favoritfäll/ull i ”folkets val” av tävlingsbidragen till SM, i tältet 
utanför spinneriet

10.15-13
Tälten

Folkets val favoritgarn
Rösta på ditt favoritgarn i ”folkets val” av tävlingsbidragen till SM,  i tältet 
utanför spinneriet

10.15-16
Växthuset

Ullmarknad
I stora växthuset kan du finna det mesta som har med får att göra samt an
nat smått och gott från olika hantverkare

10.15-16
Växthuset

Café
Dags för fikapaus? Besök caféet i stora växthuset

10.15-16.00
Textilverkstan

Textilverkstaden/butiken
Förutom att du kan botanisera bland garnhärvor, böcker och annat handar
betsrelaterat, så kan du också träffa Fårföreningar samt se utställningar

10.10 -13.10
Tälten

Workshop- Spåna med Stödd Slända Vad är en stödd slända? Lär dig ar
beta med slända på ett nytt avslappnat sätt. För er som vill utvidga era kun
skaper. Kursledare Josefin Waltin

10.30-13.00
Tälten

Workshop- Spinna på spinnrock Vad är det för skillnad på kamgarn och 
kardgarn, hur spinner man jämna trådar och hur tvinnar man garn i balans? 
Hur lyckas man med att göra lite mer avancerade garner? I denna work
shop kommer du att få svar på dina frågor och praktiskt arbeta med olika 
tekniker. Kursledare Monica Hellberg

10.30-13.00
Ullboden

Workshop- Hur kan jag förbättra ullen på mina får Goda och nyttiga råd 
av kunniga ullklassificör Kia Gabrielsson

11.00
Spinneriet

Visning av spinneriet (Första Turen)
Följ med på en rundtur och se hur vi spinner våra garner

11.00-11.20
Skullen

Föredrag- Allan Waller berättar om fårens Historia från början till slut

11.30-11.50
Skullen

 Föredrag- Marit Wellenbergs Ullkonst
Marit är en av Sveriges skickligaste tovningskonstnärer. Hör hur hon berät
tar om sin Konst och ullen

12.00-12.20
Skullen

Föredrag- Sonia Bush Berättar om samarbetet mellan Wålstedts, TextilAl
icelunds och Helena Hernmark Från får till monumentala konstvävnader i 
USA 

14-15.30
Ullboden

Workshop- Maoristickning Uruahipi
I den här workshopen får du lära dig Maoris ursprungliga sätt att göra garn.

13.30-15.30
Tälten

Workshop- Tovning, olika typer av ull och tekniker
börja experimentera med tovning! Olika typer av ull och tekniker

14.00 Visning av spinneriet (Andra turen)
Följ med på en rundtur och se hur vi spinner våra garner.

13:00-16.00
Skullen

Filmvisning
Film ur Wålstedts arkiv. Följ med Lennart Wålstedt på fjällbete, wålstedts 
spinneri, Alice Lunds och Helena Hernmarck  

15:30-16:00
Spinneriet ute

Expertråd från Allan Waller
Visdomsord från Ullgurun Allan

16.30
Textilverkstan

Dalarnas fåravelsförenings möte  



Söndag 1/10
10.00-16 
Växthuset

Ullmarknad
I stora växthuset kan du finna det mesta som har med får att göra samt an
nat smått och gott från olika hantverkare

10.00-16
Växthuset

Café
Dags för fikapaus? Besök caféet i stora växthuset

10.00-16 Textilverkstaden Öppnar
Förutom att du kan botanisera bland garnhärvor, böcker och annat handar
betsrelaterat, så kan du också träffa Fårföreningar samt se utställningar

10.30-12.30
Skullen

Kia Gabrielsson Live klassificering
Se ett proffs bedöma ull live och höra henne berätta hur man sorterar och 
klassificerar ull i Norge där hon arbetar professionellt 

10.30-13
Tälten

Workshop- Spinna på spinnrock Vad är det för skillnad på kamgarn och 
kardgarn, hur spinner man jämna trådar och hur tvinnar man garn i balans? 
Hur lyckas man med att göra lite mer avancerade garner? I denna workshop 
kommer du att få svar på dina frågor och praktiskt arbeta med olika tekniker. 
Kursledare Monica Hellberg

11.00 Visning av spinneriet
Följ med på en rundtur och se hur vi spinner våra garner.

11.30-12:00
Spinneriet ute

Expertråd från Allan Waller
Visdomsord från Ullgurun

13.00-15.00
Tälten

Prisutdelning, Auktion och lottdragning
Dags att kröna vår vinnare! Följt av auktionen av de bästa fällarna!

15.00-16.00 Köp av all ull som inte såldes på Aktionen
12.30-13.00 
Skullen

Filmvisning
Film ur Wålstedts arkiv. Följ med Lennart Wålstedt på fjällbete

Lunchservering Lör/Sön Gårdserveringen kl 11.30 – 14.00
                                             Floda Bistro Lör kl 18.00 – 22.00

För de som campar så sker betalning i den Ekologiska Gårdsbutiken


