Välja slända
Vilken slända skall jag välja för att kunna spinna det garn jag vill ha?
Om du aldrig spunnet förut bör du välja en slända av medelvikt (en vikt mellan 30 och 60 gram). Ju
lättare sländan är desto tunnare garn kan man spinna och ju tyngre slända desto grövre blir garnet.
En slända i denna viktklass passar också att tvinna garnet med.
Vilken vikt du skall välja beror också på vilken ull du skall spinna.Skall du spinna svensk lantrasull
väljer du en slända som passar till ullens grovlek t ex

finull/ bottenull av rya

närmare lägre gränsen (30 gr)

gotlandsull

medelvikt (30-40 gr)

ryaull helull eller enbart täckhår

tyngre (40 -60 gr)

OBS! Ullens grovlek kan skilja sig mellan olika får. Ovanstående är därför bara en fingervisning
om vad du kan välja.
Köper du utländsk ull kan du få en viss vägledning om hur fin/grov ullen är genom att se vilken
diameter i micron som anges.< 25 micron fin ull, 30 -35 medelgrov ull, > 35 grov ull. (annan
bedömning av grovlek kan förekomma)

Skall jag välja bottentyngd eller topptyngd slända?
Vilken typ av slända du skall välja är en smaksak. En bottentyngd slända snurrar något
långsammare än en topptyngd men är inte lika känslig för obalans. Under mina kurser har jag
noterat att oerfarna spinnerskor har lättare att kontrollera en bottentyngd slända. (Mer att läsa om
val av sländor finns i Abby Franquemont's bok Respect the spindle).

Om jag skall spinna tunt garn kan jag ändå använda en slända av medelvikt?
Ja. En bottentyngd slända kan också användas som understödd slända (med sländan stödd mot
bordet/knät eller i en skål )och kan som sådan spinna ett mycket tunt garn.

Det finns sländor som väger mindre än 20 gram.Vilken ull kan jag spinna med
dessa?
Dessa lätta sländor pasar bäst till fin ull (grovlek motsvarande finull, merino och liknande. Med
grövre ull orkar inte sländan spinna en tråd tillräckligt utan stannar snabbt.
Med mycket tunga sländor och fin ull orkar inte ullen bära sländans vikt och garnet går av.
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