
ullnytt
Nyheter fra ullvotten.no

Vi i ullvotten.
no foretok trek-
ning av «årets 
ullvottenstrikker 
2012», på husflids-
dagen   8. septemb-
er. Den berømte 
hatten var fylt 
opp av lapper med 
vottestrikkere! 
Langt flere enn 

vi kunne drømt om 
da vi startet opp 
februar i 2012.

v å r  2013     å r g a n g  1     n u m m e r  1     u l lv o t t e n.n o

Åsnes Husflidslag 
årets ullvottenstrikker 2012!

Det gleder å se 
at interessen for 
vottestrikk er 
så stor. Vår er-
farne strikker og 
medhjelper Else 
Brit Evensen fikk 
æren av å trekke 
«årets ullvotten-
strikker».

Åsnes Husflidslag 
mottar et flott 
ullteppe, «Setes-

dal», fra Røros 
Tweed som en del 
av premien til  
«årets ullvotten-
strikker» 

Les mer om over-
rekkelsen på side 
2.

Siste nytt
Husflidslag/
strikkere fra 
hele Norge.

Siste nytt
Skal vi prøve 
på 1000 votter    
og nettbutikk?

Siste nytt
Strikke-
tradisjoner 
på Shetland

Gratulerer til Åsnes Husflidslag! 

iVott

Rauma 3-tråds

/ Rauma Mitu

Av behov følger innovasjon. Designerduoen L & J fant det upraktisk og 
kaldt å måtte ta av seg vottene for å bruke sine smarttelefoner vinterstid.

Det enkleste er ofte det beste, og resultalet ble iVott - en selbuinspirert 
strikket vott med hull til pekefingeren.

Design: 

Foto: Elisabeth Tollisen
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Ullvotten.no
Lekvollhagan 

Gård
2330 Vallset

Telefon:
95 49 50 50

E-post:
post@ullvotten.no

Nettside:
www.ullvotten.no

Design og trykk:
Printex Trykkeri

62 52 14 92
www.printex.no

Opplag:
450

Neste utgivelse 
ULLNyTT

oktober 2013. 
Her kan du bl.a 

lese om 
håndtering av 
saueskinn hos 

Roars 
Pelsindustri 

Ordet 
«vott» kan 
komme av 
det gamle 

ordet 
«vetr» som 

betyr 
vinter, og 
«vottre» 
som betyr 
«vante».

2

Da vi kontaktet 
leder i Åsnes Hus-
flidslag, Astrid 
Fredriksen, for å 
meddele at de var 
«årets ullvotten-
strikker», kunne 
gleden nesten 
føles. Vi ble 
raskt ønsket vel-
kommen til deres 
lokaler på Åsnes, 
for overrekkelse 
av premien.
Dagen for over-

rekkelsen av pre-
mie, verdi 5000 
kr, var kommet. 
Tirsdag kveld, 12. 
oktober, besøkte 
vi Åsnes Husflid-
slags lokaler på 
Sønsterud Gård, 

Overrekkelse
Hedmark. Vi ble 
tatt i mot av leder 
og ca. 15 medlem-
mer i et gammelt 
flott nyrestaurert 
grisehus. Noen av 
medlemmene satt 
flittig og strikk-
et primvotter…
Vi ble servert 

kaffe og deilig 
kake, som de selv 
hadde bakt i 
steinovnen i den 
gamle delen av 
fjøset.
Ingen tvil om 

at Åsnes Husflid-
slag var en trive-
lig og engasjert 
gjeng, med en 
driftig leder. Det 
hender at strik-

kerne rekker opp 
igjen noen mask-
er, dersom led-
er Astrid kikker 
over arbeidet og 
noe må endres. 
Strikkerne var 
skjønt enige om at 
slik blir en dyk-
tig vottestrik-
ker til. Lokala-
visa Glåmdalen 
dukket opp for 
å lage en repor-
tasje. Medlemmene 
og leder ga ut-
trykk for at de 
ble glad for pre-
miene ullvotten.
no overrekket og 
for at vottesen-
tralen gir dem en 
inntekt, som gjør 

Det er morsomt at vi kan 
tjene penger på mer enn å 
selge lodd!

Åsnes Huslfidslag 
ble svært glad 
for premien fra 
ullvotten.no
Fra venstre 

Karin Enroth og 
Astrid Fredriks-
en fra Åsnes Hus-
flidslag, Annett 
Dalsbø og Lillian 
Nyhus Sønsterud 
fra ullvotten.no
Ta en titt 

på premien på 
hjemmesiden!

Strikket seg til premie

at de kan trappe 
ned med loddsal-
get, og i stedet 
strikke votter. 
Vi ønsker å 

takke Åsnes for 
en hjertelig mot- 
takelse og hygge-
lig husflidskveld 
og en stor takk 
for deres flotte 
votter som ble 
levert til ull-
votten.no sesong 
2012.

Ønsker du å lese 
reportasjen i 
Glåmdalen? 
Ta en titt på 

hjemmesiden, www.
ullvotten.no

unik service   ·    stort produktspekter   ·    topp k valitet   ·   fleksibel 

svært leveringsdyktig   ·    høy kompetanse   ·   egen designer

mester-bedrift   ·   produserer i eget hus

Vangsveien 63, 2317 Hamar · Tlf.: 62 52 14 92 · www.printex.no · post@printex.no
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Den eldste 
votten vi 
kjenner fra 

Norden, er datert 
tilbake til 
300–400 tallet.

Kvalitetskontroll
ullvotten.no ønsker sterkt at hånd-
strikkede ullvotter skal bære preg 
av håndarbeid. Et arbeid som ulike 
hender har lagt sitt håndlag i. Det 
innebærer variasjon i strikkefasthet 
og teknikk. Alikevel må vi gjenn-
omføre en kvalitetskontroll for å 
ivareta vårt produkt. I år har vi 
videreutviklet mønstrene som sendes 
ut til dere strikkere. De inneholder 
nå bilde av primvottene samt oppgitt 
ønsket mål.

Den norske bondekone og «bundingen» har holdt trofast 
sammen gjennom alle tider – fra mange hundre år tilbake, 
og fram til i dag. Det var vanlig å gå med bundingen etter 
veien, når konene skulle bort eller i marka når de skulle 
gjete. Da var da det greit å kunne feste garnnøste til et 
belte, i forklebåndet eller på bringa med en «nøstekrok».
Generasjonene før oss tilpasset kvalitet, form og virke 

til bruken av vottene. Alt fra arbeidsvott til brude-
vott. I tillegg til den praktiske funksjonen, var vottene 
en del av et kommunikasjonssystem. Vottene ble tillagt 
overnaturlig kraft og et symbolsk meningsinnhold, som 
de fleste var kjent med. Innholdet i dette systemet ble 
overført fra den ene generasjonen til 
den neste. 
Råmaterialene var mer avgrenset i 

eldre tid, men kunnskapen om de var 
større og evnen til å utnytte dens 
egenskaper var maksimal. Å lage vot-
ter av mange slag var ikke som i dag 
ei oppgave for noen få. Det var en 
naturlig del av kvinnenes ansvar at 
alle i hjemmet hadde det de trengte av 
klær. Småjentene måtte ta del i arb-
eidet, fra ulla ble klippet av sauen 
til det ferdige plagget lå ferdig. 
Dette ga innsikt og en kunnskap som 
nesten er blitt borte i vårt indu-
strialiserte samfunn…
Strikkingen har gjennom tidene ut-

viklet et egenartet kunsthåndverk, som 
det gjelder å bevare og utvikle videre, 
ved å gi det innpass i de tusen hjem…

Vår hjemmeside www.ullvotten.no  åpner 
nettbutikk i april 2013! Denne butikk-
en åpner for salg av ullpakkene via 
internett, og gir bl.a. bedrifter en 
enkel måte å bestille julegaver til 
sine medarbeidere.  

Nettbutikk «Bundingen gir glede»

nøstekrok
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Shetland, en del av vår nære historie

Shetland ligger vest for Norge og 
består av 100 øyer. Den nærmeste byen 
er Bergen. Vi har felles historie helt 
tilbake til vikingtiden. Shetland er 
derfor et spennende sted å besøke for 
flere enn de som har interesse for ull, 
garn og strikking. Landskapet som er 
formet av menneskers og sauens bruk 
gjennom generasjoner er i seg selv en 
opplevelse. 
Dette landskapet er spesielt, det 

er terapi å oppleve de bølgende og 
harmoniske linjene, lyset og fargene. 
Det hersker en avslappende rolig at-
mosfære, dette gjør at en føler seg 
hjemme her. Lyng og gras dominerer, 
trær finnes omtrent ikke. Noen kaller 

Strikketradisjoner
Tekst av Karin Flatøy Svarstad

dette for det virkelige Vestlandet. 
Jeg kan være enig i det. Det har mye 
til felles med vestlandet før land-
skapet der begynte å gro igjen med 
trær og busker. 
Det å se de karakteristiske croft-

husene, sauene og de små sjarmerende 
Shetlandsponniene beitende langs 
veiene er en opplevelse i seg selv. 
Det gir en spesiell følelse å komme 

til landet der vikingene har satt så 
mange spor etter seg, og som fortsatt 
lever i dag gjennom språk og steds-
navn. 
Som nordmenn blir vi godt mottatt på 

Shetland og shetlenderne er gjestfrie 
og hyggelige.  

Ponnier ved karakteristisk steinmur på ShetlandLite ponniføll

Shetlandsau

Oliver Henry i 
UllmottaktetLandskap på Shetland
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Strikking med 
strikkebelte 

Strikkebelte,
garn og lacesjal

Oppspent 
lacesjal 

Detalj av 
lacesjal

Strikketradisjoner
Tekst av Karin Flatøy Svarstad

De norske vikingene tok med seg 
sine sauer til Shetland. Hvorvidt det 
fantes sauer der fra før sier sagaen 
ikke noe om. Disse sauene har gjennom 
generasjoner utviklet seg til å bli 
det en i dag kaller Shetlandssauen, 
den minste av de britiske sauerasene. 
En liten men meget hardfør spelsau-
rase som kan livnære seg på det den 
finner av lyng, tang og tare, gras 
og urter. Sauene går ute hele året. 
Disse sauene har den dag i dag flere 
gode og unike egenskaper som moderne 
saueraser ikke har. 
Folk på Shetland fikk gjennom gener-

asjoner sitt levebrød fra det de høstet 
fra havet og det de kunne få av ut-
komme fra et lite småbruk kalt «Croft». 
Sauen var sentral og det viktigste 
husdyret for mange, ikke alle hadde 
kyr eller ponnier. Med sauen fulgte 
det nødvendig produksjon av kjøtt og 
ull. Spinning av ull og strikking 
foregikk i alle hus, til eget behov, 
for å bytte strikke- produkter mot 
andre varer, for salg og til eksport
Ulla som sauene produserer er av 

en helt spesiell kvalitet og med fin 
glans. Den egner seg særdeles godt 
til spinning og strikking, da den er 
myk, lett og finfibret. 
En sau produserer ca. 1,5 kg ull. 

Croft Hous Sauer på Shetland

Ulla er vanligvis hvit men kan ha 
andre farger som stålgrå, mørkebrun 
også kalt «sauesvart» og morat, en 
spesiell musebrunfarge.. 
Strikking utviklet seg etter hvert 

til å bli en svært viktig del av 
økonomien for folket på Shetland. På 
1700 og 1800 tallet ble det etablert 
organisert handel og salg av blant 
annet sokker til Hanseatene og fiskere 
fra Holland. En historie forteller at 
en biskop fra Island fikk deler av sin 
lønn utbetalt i strikkede sokker.
Det var ikke bare kvinner som arb-

eidet med ull, også menn hadde dette 
arbeidet som en del av hverdagen. 
Barna lærte seg tidlig å strikke og 
fra de var ganske små bidro de til 
fellesskapet med det de kunne. 
For å nytte tiden best mulig strik-

ket kvinnene på Shetland på vei til 
torvsanking ute på heden.  Det samme 
gjorde kvinnene i Norge når de var på 
vei til seteren for å passe buskapen.
Shetland var ledende i utviklingen 

av tradisjonell strikking på 1900 tall- 
et. I seg selv ganske imponerende når 
man tar i betraktning det lave folket-
allet og øyenes beliggenhet.
Shetland er verdenskjent for sine 

strikkeprodukter og for sine fantasi-
fulle mønster og farge- kombinasjoner. 

Brudesjal Lace 



6 ullny tt  vår 2013  årga ng 1  nu m m er 1

Naturfarget Fair 
Isle 

Farget Fair Isle 

Alpelue Fair 
Isle 

Moderne farget 
Fair Isle

Teknikkene Shetland Lace og Fair Isle 
kommer fra to av øyene. Fair Isle har 
sitt utspring fra en liten øy med 
samme navn og Shetland Lace er kjent 
fra den nordligste av øyene, Unst som 
ligger nærmest Norge. 
Shetland Lace var på Dronning Vik-

toria sin tid svært populært blant 
de kongelige. Dronningen var meget 
begeistret for Shetland lace og had-
de flere store flotte sjal strikket i 
denne teknikken. Dette bidro til at 
sositetsfruene i England også ønsket 
å kle seg i elegante lacesjal strik-
ket i fin ullkvalitet. Med dette økte 
interessen og etterspørselen slik at 
det ble økonomisk vekst for folk på 
Shetland.
Kvinnene på Unst var kjent for å 

strikke de flotteste Lacesjalene, de 
ser ut som florlett spindelvev i kunst-
ferdige mønstre. 
Lacesjal er den dag i dag høgt på-

aktet og verdsatt, de blir gitt i gave 
til barnedåp og andre spesielle an-
ledninger og regnes for et arvegods. 
Historien sier at en brud skulle 

kunne spinne så fint garn og strikke 
brudesjalet så tynt at det  kunne 
trekkes gjennom en giftering og når 
det så skjedde var både lacesjalet 
og bruden av første klasse. 
Det andre «motebegrepet» Shetland 

er kjent for heter Fair Isle. Navnet 
kommer fra den lille øyen med samme 
navn. Fair Isle slo for alvor igjennom 
i 1921 da Prinsen av Wales under en 
golf turnering var ikledd en genser 
fra Shetland som var strikket i Fair 
Isle mønster. Dette bidro til at Fair 
Isle ble meget populært og fortsatt 
er det den dag i dag.
Fair Isle består av individuelle 

border i opptil 5 naturfarger. Dette 
var vanlig frem til 1850, etter den 
tid begynte man å eksperimentere 
med farger og kombinasjoner av møn-
sterborder. Det ble gjerne benyttet 
spreke farger, disse var inspirert 
av de fargerike spanske skutene som 
forliste langs klippene på Shetland 
på 1500 tallet.
Garnet ble farget med planter og lav 

og med det fikk de helt nye og sterke 
farger. De fikk nå farget garn i grønne, 
oransje, gule samt blå farger. Dette 
ga uante muligheter for kombinasjoner 
og ble et skifte med den gamle tradi-
sjonen de hadde hatt i generasjoner 
med kun bruk av naturfarget garn. 
Et Fair Isle plagg har mønsterborder 

som varierer i farge og motiv. Bordene 
avløser hverandre i avstemte farger 
og motiv. Disse mønsterbordene har 

gått i arv i familien i generasjoner 
og hver familie hadde sine spesielle 
mønster- og farge kombinasjoner. Ut 
fra dette kunne de som var kjent med 
strikketradisjonene se hvor plagget 
var strikket og i fra hvilken familie 
det stammet fra. 
Strikkebeltet er spesielt for Shet-

land, noe vi ikke bruker til strikking 
i Norge. Kvinnene på Shetland sverger 
til strikkebeltene sine og sier at 
bruk av beltet avlaster skuldrene og 
gjør det lettere å strikke større og 
tunge ting. Strikkedamene mener og 
at en strikker raskere med strikke-
belte enn uten. For oss som ikke er 
vant med dette er det fascinerende å 
studere den raske teknikken de har. 
Fingrene går lynraskt med pinner og 
tynt fint garn.
Når et Fair Isle produkt er fer-

dig, det være seg en genser, sokker, 
hansker eller votter strekkes de opp 
over former laget i tre. Det gjøres 
mens plagget er fuktig. Plagget blir 
strekt i fasong slik at alle blir like 
store og med samme fasong. Det samme 
skjer med et lacesjal, det spennes 
opp i en treramme. 
Shetland har et av de best ut-

styrte college i Storbritannia når 
det gjelder utstyr til undervisning 
i strikking. Dette har ført til at 
moderne strikketradisjoner har ut-
viklet seg med inspirasjon fra de 
gamle mønstrene og teknikkene. Det 
er i dag flere unge designere som med 
stort hell har satset på strikking 
og design av nye produkter. Dette 

Gammel Fair Isle genser
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Sommerakademiet
1 5  å r s  j u b i l e u m  2 0 1 3

SOMMERAKADEMIET
Karin Flatøy Svarstad
Tel. 952 15 399
E-mail: soak@c2i.net 
www.sommerakademiet.com

Turer:
Kultur, historie, natur og handverkstur til Færøyene og Hebridene.
Vårtur til Isle of Man i Irskesjøen
Kultur, handverk og historietur til Orknøyene 
Strikketur til Shetland

Kurs:
Toving, akvarellmaling og akryl/mixed media 

Utstilling:  
Wool and Sheep around the North Atlantic Sea.
www.northatlanticnativesheepandwoolconference.com

Kurs og turer passer for alle som vil oppleve noe nytt 
og spennende. Informasjon og påmelding til:

Følg oss på FB.

har ført til at Shetland har klart å 
holde på sine strikketradisjoner og 
utviklet de videre. 
The Wool Week er et internasjonalt 

arrangement som setter fokus på ull 
og produkter m.m. På Shetland har 
dette blitt et begrep. En hel uke der 
ull er satt på dagsordenen i form av 
faglige foredrag, kurs, utstillinger 
og andre aktiviteter med sau og ull 
som tema.
 Det er imponerende å se og oppleve 

alt de har klart å få til, ikke minst 
se hvor kreative mange av disse ak-
tivitetene er. Vi har noe å lære av 
dette vesle samfunnet vest i havet. 
Sommerakademiet har arrangert kul-

tur og strikketurer til Shetland i 
10 år. I år blir turen arranger 5.-12.
juni. Det spesielle med disse populære 
turene er at en som besøkende kom-
mer bakom turistfasaden og opplever 
lokalsamfunnet, folket og historien på 
nært hold, en opplevelse man husker 
lenge. For mer informasjon om program-
met om Sommerakademiet se nettside. 
www.sommerakademiet.com  

Sommerakademiet har egen strikke-
konkurranse i forbindelse med at det 
er 10 år siden den første strikketuren 
til Shetland ble arrangert. 
Se nettsiden!

For mer informasjon kontakt:
Karin Flatøy Svarstad
Mobil: 952 15 399
E-mail: kfsvars@online.no   
www.karinflatoysvarstad.com

Ponnier med genser
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Denne søte påske- 
haren er heklet 
av fastmasker i 
japansk amiguru-
mistil. Det inne- 
bærer bl.a. at den  
er ganske liten, 
men du kan selv-
sagt velge tykke-
re garn og større 
heklenål, og på 
den måten lage en 
større figur. Her 
er det brukt et 
vanlig strikke-
garn i naturhvit 
ull som passer til 
2,5 mm heklenål. 
Ull- og akryl-
garn er lettest 
å arbeide med til 
slike små figurer. 
Det sklir ikke så 
lett av hekle-
nålen og er mer 
elastisk enn bo-
mullsgarn. Garn-
type, tykkelse og  
elastisitet har 
betydning for 
hvordan de fer-
dige figurene ser 
ut. Det er også 
av stor betydning 
for det ferdige 
resultatet om du 
hekler løst eller 
fast. 
Oppskriften be- 

gynner med en 
magisk ring (se 
nedenfor). Videre  
hekler du fast-
masker i omganger 
(omgang). Tallet 
som står i pa-
rentes etter hver 
omgangang, angir 
antallet fastmas-
ker du skal ha 
når du er ferdig 
med omgangangen. 
Du hekler alle 
fastmaskene i det 
forreste maske-
leddet. Det gjør 
strukturen tyn-
nere og gjør de 
minste detaljene 
enklere å arbeide 
med. Stjernene i 

Påskehare Hekleoppskrift fra Cappelen Damm

oppskriften be-
tyr at noe skal 
gjentas et visst 
antall ganger. 

Magisk ring
Den magiske ring-
en erstatter luft- 
maskeringen i 
begynnelsen av 
arbeidet. Denne 
metoden er hen-
siktsmessig der 
det er få masker i 
første omgangang. 
Med en vanlig, 
fast ring av luft-
masker ville man 
få problemer med 
at ringen blir for 
liten å arbeide 
gjennom. Den ma-
giske ringen er 
åpen og stor når 
man hekler første 
omgangang, deret-
ter strammes den 
til slik at hullet 
lukkes. 
Begynn med å 

lage en løkke av 
garnet, før he-
klenålen gjennom 
løkken og stram 
til. Surr den løse 
enden av garnet 
rundt langfinger 
og ringfinger. 
Surr arbeidsgar-
net rundt peke-
fingeren. Stikk 
heklenålen gjen-
nom den dobbel-
te ringen rundt 
langfingeren og 
ringfingeren fra 
høyre mot ven-
stre, og begynn å 
hekle fastmasker 
rundt ringen. Når 
du har heklet det 
maskeantallet som 
er angitt i opp-
skriften, trek-
ker du i den løse 
enden av garnet 
og strammer til 
ringen.

Slik avslutt- 
er du og  
feller den 
siste masken 
Klipp av tråden. 
Stikk heklenålen 
gjennom den neste 
løkken og trekk 
garnenden gjen-
nom begge løkke-
ne. Stram til og 
fest tråden på 
baksiden av ar-
beidet, men be-
hold garnenden 
til å sy sammen 
delene med sene-
re. I oppskriften 
er dette forkor-
tet til «Klipp av 
tråden.»
Figuren fylles 

med fyllvatt el-
ler kardet ull. 
Til øynene og in-
siden av ørene er 
det brukt hobby-

filt som er enkel 
å klippe i. Bruk 
tekstillim til å 
feste dem, eller 
sy filtdelene fast 
på figuren.

Forkortelser 
mr – magisk ring
fm – fastmaske 
omg – omgang
lm – luftmaske 
ggr – ganger

Hode og kropp
1. omgang: 
Legg opp 6 fm i 
en mr (6).
2. omgang: 
Hekle 2 fm i 
hver fm (12).
3. omgang: 
Hekle *2 fm i 
neste fm, 1 fm i 
neste fm*. Gjen-
ta *–* 6 ggr 
(18).

4. omgang: 
Hekle *2 fm i 
neste fm, 1 fm i 
de neste 2 fm*. 
Gjenta *–* 6 ggr 
(24).
5. omgang: 
Hekle *2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 3 fm*. Gjen-
ta *–* 6 ggr (30).
6.–9. omgang: 
Hek-le 1 fm i hver 
fm (30).
10. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 3 
fm*. Gjenta *–* 6 
ggr (24).
11. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 2 
fm*. Gjenta *–* 6 
ggr (18).
12. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i neste fm*. 
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InspIrerende og InnholdsrIke håndarbeIdsbøker

Løkke for Løkke – 
et moderne hekLeLeksikon
Et fantastisk oppslagsverk for deg som vil lære å hekle! 
Enten du er nybegynner eller har heklet en del, er 
dette boken for deg. Over 300 sider med detaljerte 
teknikkforklaringer – i tekst, tegninger og fotografier. 

hekLe en hund & hekLe en hest
Hekle deg en hund du slipper å lufte eller en hest du slipper å strigle!
Sjarmerende dyrefigurer som er heklet i den japanske amigurumi-stilen. 
Teknikkene er enkle. Alle modellene måler mellom 5 og 15 cm.

strikk Luer, votter, sokker & strikk skjerf, haLser, småsjaL 
To bøker fulle av plagg som varmer godt rundt hals og hode, hender og føtter, er akkurat det vi trenger 
her i vinterlandet Norge! Det er stor variasjon i oppskriftene, og alle er merket med vanskelighetsgrad. www.cappelendamm.no

annonse ullnytt_166x112.indd   1 24.01.13   15:32

Gjenta *–* 6 ggr 
(12).
13. omgang: 
*Fell 1 fm*. Gjen-
ta *–* 6 ggr (6). 
Fyll hodet med 
vatt/ull.
14. omgang: 
Hekle *2 fm i nes-
te fm, 1 fm i nes-
te fm*. Gjenta *–* 
3 ggr (9).
15. omgang: 
Hekle *2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 2 fm*. Gjen-
ta *–* 3 ggr (12).
16. omgang: 
Hekle *2 fm i nes-
te fm, 1 fm i nes-
te fm*. Gjenta *–* 
6 ggr (18).
17. omgang: 
Hekle *2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 2 fm*. Gjen-
ta *–* 6 ggr (24).
18.–21. omgang: 
Hekle 1 fm i hver 
fm (24).
22. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 2 
fm*. Gjenta *–* 6 
ggr (18).
23. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i neste fm*. 
Gjenta *–* 6 ggr 
(12). Fyll kroppen 
med vatt.
24. omgang: 
*Fell 1 fm*. Gjen-
ta *–* 6 ggr (6).
25. omgang:
 *Fell 1 fm*. 
Gjenta *–* 3 ggr 
(3). Klipp av trå-
den.

Ører (hekle 2)
1. omgang: 
Legg opp 4 fm i 
en mr (4).
2. omgang: 
Hekle 2 fm i hver 
fm (8).
3. omgang: 
Hekle 2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 7 fm (9).
4. omgang: 
Hekle 1 fm i hver 
fm (9).

5. omgang: 
Hekle 2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 8 fm (10).
6. omgang: 
Hekle 2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 9 fm (11).
7. omgang: 
Hekle 2 fm i nes-
te fm, 1 fm i de 
neste 10 fm (12).
8. omgang: 
Hekle 1 fm i hver 
fm (12).
9. omgang: 
*Fell 1 fm, 1 fm 
i de neste 4 fm*. 
Gjenta *–* 2 ggr 
(10).
10. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 3 
fm*. Gjenta *–* 2 
ggr (8).
11. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 2 
fm*. Gjenta *–* 2 
ggr(6). Klipp av 
tråden.

Kinn (hekle 2)
1. omgang: 
Legg opp 6 fm i 
en mr 6).
2. omgang: 
Hekle *2 fm i 
neste fm, 1 fm i 

neste fm*. Gjenta 
*–* 3 ggr (9).
3. omgang: 
Hekle *2 fm i 
neste fm, 1 fm i 
de neste 2 fm*. 
Gjenta *–* 3 ggr 
(12).
4. omgang:
Hekle 1 fm i hver 
fm (12).
5. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 2 
fm*. Gjenta *–* 3 
ggr (9).
6. omgang: *
Fell 1 fm*. Gjenta 
*–* 4 ggr, 1 fm 
i neste fm (5). 
Klipp av tråden.

Armer 
(hekle 2)
1. omgang: 
Legg opp 4 fm i 
en mr (4).
2. omgang: 
Hekle 2 fm i hver 
fm (8).
3. omgang: 
Hekle 1 fm i hver 
fm (8).
4. omgang: 
Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 
6 fm (7).
5. omgang: 
Fell 1 fm, hekle 

1 fm i de neste 
5 fm (6).
6. omgang: 
Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 
4 fm (5).
7. omgang: 
Fell 1 fm, hekle 
1 fm i neste fm, 
fell 1 fm (3). 
Klipp av tråden.

Føtter 
(hekle 2)
1. omgang: 
Legg opp 6 fm i 
en mr (6).
2. omgang: 
Hekle 2 fm i hver 
fm (12).
3.–5. omgang: 
Hekle 1 fm i hver 
fm (12).
6. omgang: 
*Fell 1 fm, hekle 
1 fm i de neste 4 
fm*. Gjenta *–* 2 
ggr (10).
7. omgang: 
*Fell 1 fm, 1 fm 
i de neste 3 fm*. 
Gjenta *–* 2 ggr 
(8).
8. omgang: 
*Fell 1 fm*. Gjen-
ta *–* 4 ggr (4). 
Klipp av tråden.

Sy fast ører og 
kinn på hodet, og 
sy armer og føt-
ter på kroppen. 
Hvis du ønsker 
det, kan du he-
kle en liten rund 
hale etter sam-
me oppskrift som 
føttene. Klipp ut 
og fest sirkler 
i svart og hvit 
filt til øyne, og 
snute og ører av 
rosa filt (se ma-
ler). 
Oppskriften er 

hentet fra boken: 
«Hekle en hest – 
og andre morsomme 
hekledyr»
 ISBN 978-82-02-

39465-3, Cappelen 
Damm Faktum 2013. 
Gjengitt med 

tillatelse fra 
forlaget.

Mal for nese og ører
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ULL ER GULL!
For mer informasjon kontakt:
Karin Flatøy Svarstad | Mobil: 952 15 399 | E-post: kfsvars@online.no
www.karinflatoysvarstad.com | www.northatlanticnativesheepandwoolconference.com

Villsaugarn for salg i flere 
naturfarger og håndfarget 
i melerte fargetoner.
Villsauull for salg, klar for 
spinning og toving i flere 
farger.

• Foredrag om sau og ull 
rundt Nord Atlanteren. 

• Veileder for bygdeutvik-
lingsgrupper

• Tar i mot hospitanter innen  
ullbehandling og toving.

• Kurs for lærere og andre 
som jobber med barn og 
unge.

• Kurs i ulike teknikker  
innen toving.

Det første opptak til en ullvarefabrikk på Veblungsnes 
ble gjort i 1916 av en rogalending.
I en eldre bygning var det da innmontert en spinne- 

stol med kardeverk og en del hjelpemaskiner. Det ble 
bare ubetydelig produksjon, og det hele ble nedlagt og 
overtatt av en bank i 1923.
 I 1927 overtok S. S. Rotevatn bygninger og maskiner 

og satte så smått i gang produksjon høsten 1927.
Det var helst leiespinning og bytteforretning i ull 

og garn som vi tenkte å drive med da. Men vi hadde ikke 
fargeri, det ble bare kvitt, gråmelert og sausvart garn 
som vi hadde å by på. Det viste seg snart at det ble 
for lite omsetning av den slags.
Neste skritt var at vi fikk Devold i Langevåg til å 

farge ull for oss. Men vi var klar over at skulle vi 
få sving på omsetninga, måtte vi ha fargeri sjøl. Til 
det trengte vi både penger og plass. Begge deler var 
mangelvare.
Vi panelte da av et hjørne i spinneriet. Fikk tak i 

ei brukt ullvaskemaskin av tre, fikk laget et fargekart 
av tre og kjøpte ei skrøpelig sentrifuge og sist, men 
ikke minst, vi fikk godtkjøp på en liten brukt baltickjel 
som kunne skaffe damp til fargeri og tørkeri. Jeg var 
så en tur til fargemester Karl Humlen i Langevåg og 
fortalte om mine planer. Jeg hadde arbeidet sammen 
med han på ullvarefabrikken i Ørsta, og han var Svært 
imøtekommende og ville gi oss råd og hjelp. Humlen 
var flere ganger til Veblungsnes, og vi var svært takk- 
nemlige for den verdifulle hjelpa han ga oss.
Tørkeriet for ull og garn var sjøllagd og plassert 

på loftet i 3. etg. Ulla lå på nettingkarmer i reoler, 
og garnet hekk på teiner. En sterk vifte midt i rommet 
ordnet med luftinga. Dette tørkeriet ga en skånsom og 
god tørk og viste seg å bli ganske effektivt. Etter ei 
tid kunne vi så presentere et ganske lite prøvekart 
med garn i flere farger.

Historien om Rauma ullvarefabrikk

Ingen i fabrikken hadde teoretisk 
utdanning, men vi forsøkte å dele 
arbeidsområdene slik at hver fikk 
arbeide på det felt han hadde best 
anlegg for. Dette ble ei sterk ut-
fordring til utvikling etter hvert 
som oppgavene vokste i takt med ut-
videlsen av fabrikken.
Etter at vi tok til å farge selv 

ble det stort spørsmål om produkt- 
utvikling. På dette området hadde 
Arne Digernes spesielt gode evner, og 
her fikk han rikelig anledning til å 
bruke de. Hans innsats på dette felt 
fikk særs stor betydning for fabrik-
kens utvikling i alle år framover.
På denne tiden ble det tatt ei 

viktig avgjørelse ang. fabrikkens 
framtidige salgs politikk.
Etter å ha vært i kontakt med flere 

hudsflidsutsalg ble vi klar over at 
her var det et udekt behov som kunne 
passe for en liten bedrift. Husfliden 
var nemlig interessert i spesielle 
garnkvaliteter av rein norsk ull, 

som ikke var på 
markedet.
Den Norske Hus-

flidsforening i 
Oslo hadde i mange 
år drevet mye med 
plantefarging av 
ull og garn. Det 
var et flott pioner-
arbeid disponent 
Gunvald Gulliksen 
fikk gjennomført 
der. Etterspør-
selen ble svært 
stor, men det var 
selvsagt begrenset 
kvantum Husfliden 
kunne skaffe med 
disse lokaliteter 
og det utstyret de 
hadde til dispo-
sisjon.

Det første fabrikkbygget i 1927

Tekst av Magne Heen
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Historien om Rauma ullvarefabrikk
Ei fargestofftype som nå var kommet 

i handelen, og som kunne erstatte 
plantefarger, var kypefargestoff. 
Disse vakte vår interesse da de var 
minst like ekte som plantefarger både 
for lys og vask. Vi fikk så tak i en tysk 
representant fra I. G. Farbenindu- 
stri som var godt inne på bruken av 
kypefarger. Han var her flere ganger 
for å hjelpe til, samtidig som han 
solgte fargestoff. Ståle Rotevatn 
hadde språkkunnskaper, og det var 
derfor naturlig at han reiste på 
et volontørkurs i Tyskland sommer- 
en 1935 for å få videreopplæring i 
fargeriteknikk. Han tok seinere full 
utdanning og hadde ansvaret for far-
geriet til han slutta i 1951.
Vi gjekk nå inn for å bruke kype-

farga ull til husflidsgarnet og det 
ble godt mottatt.
Omsetningen økte og lokalitetene 

ble for små. Vi la nå en ny plan for 
utbygging. Den omfattet nytt spinne-
ri. nytt fargeri, ny kontorbygning og 
ekspedisjon. Fargeri og kontorbygning 
ble ferdig i 1937. Spinneribygningen 
i 1939. 830 kvm. i 2 etasjer.
1939 ble et godt år for oss. Vi 

hadde da ca. 23 ansatte og et års-
forbruk av ull på ca. 60 000 kg.

Men så kom krigen
Natta til 1. mai 1940 ble fabrikken 
bombet og brent helt ned. Bare 
skorsteinen og litt av murene stod 
igjen. Det ble sluppet ned mye bomber 
den natta og alle hus i sentrum på  
Veblungsnes brant ned. Stedet var 
evakuert så ingen mennesker kom til 
skade.
 Flere av de mannlige arbeider-

ne på fabrikken vart mobilisert  
9. april. Men alle slapp unna med 
livet i behold.

Gjennoppbygging i 1940
Så snart forholdene hadde roet seg litt, gikk vi i gang 
med planlegging og gjenoppbygging. Det røyk enda av ru-
inene da vi tok de første spadetakene.
Vi var heldige og fikk tak i svært dugende bygnings-

arbeidere. Dertil gikk alle de mannlige arbeiderne i 
fabrikken inn for gjenoppbyggingen. Den nye fabrikken 
kom under tak til jul 1940. Den fikk en grunnflate på  
50 x 16 m og ei golvflate på tilsammen 2400 kvm.
Vi var heldige og fikk kjøpt en hel del nye maskiner. Men 

for å komme snarest mulig i drift, måtte vi også kjøpe 
en del brukte, men godt brukbare maskiner.
Lars Domaas fikk her ei svært krevende oppgave. Han 

stod for montasjen av alle maskiner i hele fabrikken. Han 
løste denne oppgava på en mesterlig måte. Lars Domaas 
ble ansatt ved fabrikken i 1932, bare 17 år gammel. Det 
viste seg at han hadde særdeles god teknisk innsikt og 
har siden hatt ansvaret for maskinparken.
Vi kom så langt at vi fikk i gang de nye maskinene 

på nyåret og spant det første garnet i ny-fabrikken  
18. februar 1941. På grunn av krigen ble det nå svært 
vanskelig å få tak i ull til produksjonen.
Ståle Rotevatn og Ame Digemes reiste derfor land og 

strand med hver sin gamle bil for å kjøpe ull direkte fra 
produsent. De «delte landet i mellom seg». Ståle reiste 
mest i Sogn og Fjordane og Arne mest i Østerdalen.
Samtidig drev de veiledning om stell av ull, klipping, 

sortering og pakking m.v. Ullprodusentene satte pris på 
dette. Det var derfor god kontakt mellom produsent og 
forbruker disse krigsårene, og den var verdifull.
Myndighetene lagde strenge restriksjoner for bruk av 

ull. Det ble forbudt å spinne garn av rein ull. På søknad 
fikk vi lov å bruke inntil 70% ull i husflidsgarn. Elles 
var betingelsene maksimum 50%. Til innblanding ble det 
helst brukt shoddy eller cellull.
Sommeren 1941 så det kritisk ut for å få nok brensel til 

fyring av dampkjelen til vinteren. Fyringsolje var ikke å 
få tak i og svært vanskelig ble det også om kol og ved.
Vi fikk da avtale med en bonde om å snau hogge en teig 

oreskog i Isterdalen som han hadde tenkt til kulturbei-
te. Alle mannlige arbeidere i fabrikken gikk derfor løs 
på vedhogst. Først måtte en da hogge og kviste tredene 
og så dra stokkene ned til elva. Deretter binde stokkene 
sammen i store floter og fløte de nedover Isterelva og ut 
i Romsdalsfjorden mot fabrikken. Det vart en veldig hard 
jobb fra først til sist, men alle gikk inn for oppgava 
og det ble framdrive så mye ved, at vi ble godt berget 
vinteren over. Årene etter ble det noe bedre å få tak i 
brensel. På grunn av mangel på råstoff var vi ikke mer 
enn ca. 14 ansatte på fabrikken under krigen.
Det var rasjonering på garnet under hele krigen. Hus-

flidsutsalgene og andre forretninger fikk tildelt kvoter 
for hvert kvartal og fabrikken måtte sende oppgaver til 
myndighetene for hver måned over ull en tok inn og opp-
gave over garnleveransene.
Gusta Einang hadde jobben å passe på at kvotene stemte 

med bøkene. Hun hadde vært på fabrikken helt siden star-
ten i 1927, og var den pertentlige bokholder og kasserer 
i nærmere 47 år.

Fortsetter neste nummer!
Ruinene av Ullvarefabrikken 
etter krigshandlingene i 1940



Håndstrikkede ullvotter er en kul-
turarv vi ønsker å ta godt vare på. 
Det ligger historie og håndlag bak 
et hvert mønster og hvert strikkede 
vottepar.
 Det viser seg at mange husflidslag, 
strikkegrupper og enkeltpersoner 
liker ideen om å strikke votter og 
selge dem til vottesentralen. Det 
gir dem en god inntekt.      
 Måten vi organiserer arbeidet på, 

forenkler prosessen for strikkerne. 
ullvotten.no tar seg av markedsføring 
og salg, slik at stikkene kan gjøre 
det de er gode på, nemlig å strikke. 
 ullvotten.no har strikkere fra nest-
en alle fylker i Norge. Dette er vi 
stolte av!  

Strikkerne er godt
i gang med ses-
ongen 2013/2013. 
Vårt mål er 1000 
par votter. 

2013: 1000 
par votter?

oppgjør
Oppgjør for prim-
vottene strikket i 
2012/2013 utbetales 
i uke 44, 2013.

Avsender: ullvotten.no. Lekvollhagan Gård, 2330 VALLSET 

takk…
… for at du knyt-
ter sammen votte-
parene med èn 
tråd i grå/hvit, 
liten sløyfe.

… for at du press-
er vottene, det 
er stor arbeids-
besparelse for  
vottesentralen.

tips
Vi tar gjerne  
i mot tips til  
innold til bladet.

Vi ønsker å for-
bedre oss og er 
takknemlig for 
alle tilbake-
meldinger, både 
ris og ros. 

Vi har bla. mot-
tat følgende ris 
& ros 2012:

Ønske om litt 
dypere farge på 
tekst i «velkom-
men»-heftet. End-
ring vil bli utført 
neste opplag, høst 
2013.

Ønske om å benytte 
finullgarn i stedet 

for gammelserien 
fra Rauma Ull-
varefabrikk. Saken 
vil bli behandlet 
tidligst 2013.

Hyggelige til-
bakemeldinger 
om behov for en  
vottesentral.

Ros & ris

B

Husflidslag/strikkere fra hele Norge

ønsker 
du/dere 
å strikke 
primvotter?
Ta kontakt med 
ullvotten.no
170 kr/par. 
Garn til prim-
vottene kjøpes av 
ullvotten.no.
Vi har kapasitet 
til å ta imot flere  
primvotter. 

Kolleksjon 
– primvotten 
sammen med 
skjerf vevd 
i baby-
alpakkaull 
fra Spinneri-
gården.

De gamle vottemønstrene 
hadde gjerne en symbolsk 
betydning i en tid det 
ikke var en selvfølge 
at alle kunne lese.


