
Välkommen till tävlingen Spinn årets vackraste garn! 
I den här tävlingen vill vi uppmuntra alla att skapa något unikt och att experimentera med ett 

traditionellt material i kombination med återbruk. Vi vill gärna bli överraskade och ser fram emot 

oväntade kombinationer av material och tekniker. 

Vi är nyfikna på hur du tänkt att ditt garn ska användas- till vävning, stickning, broderi, flätning. Hur 

kommer slutprodukten att se ut och användas? 

Varje garn kommer att få ett skriftligt omdöme och kommer att bedömas efter följande kriterier:  

1. Användningsområde. Rätt ull till rätt produkt? Håller garnet samma kvalitet i hela härvan? 

Lämpar sig garnet till användningsområdet 

2. Det konstnärliga uttrycket. Här tittar vi på hur färgval, struktur mm har använts i förhållande 

till användningsområdet.  

3. Spinnteknik. Är garnet anpassat i sitt tekniska utförande (spinning/tvinning) för ändamålet? 

Juryns röster kommer att räknas ihop med publikens röst. 

Ett separat publikpris kommer också att delas ut. Där gäller enbart publikens röster 

Garnet kommer att bedömas av juryn i förväg. Juryn kan inte se vem som spunnit garnet.  Juryn 

skriver ett omdöme om garnet som lämnas/skickas till spinnaren.  

Sista anmälningsdatum: 1 juli 

Anmälan till: anmalan@upplandsmuseet.se 

Senast den 25 juli vill vi ha ditt garn.  

 

Juryn består av:  

Ulla Engström, spinnare,  

Stefan Moberg, spinnare och  

Claudia Dillman, Svenska Fåravelsförbundet 

 

 

Frågor och mer information: 

Annkristin Hult, 018-16 91 70 

annkristin.hult@uplandsmuseet.se 

 

 

 

 

mailto:annkristin.hult@uplandsmuseet.se


 

Spinn årets vackraste garn – formulär med uppgifter om ditt garn 
 

• Namn på garnet (ex. vis Blåsippa, Virrvarr- hitta på vad du vill) 

___________________________________________________________________________ 

  

• Ullkvalitet – skicka också med ett prov på fibern____________________________________ 

 

• Återbrukat material – skicka också med ett prov på materialet________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

• Spinnteknik (beskriv hur du gjort- spinnmetod, tvinningsmetod, hur du använt det 

återbrukade materialet…)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Efterbehandling (ångat, tvättat…)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Tänkt användningsområde för garnet (till väv, broderi, matta, dekoration- försök beskriva hur 

ditt garn ska användas och vad slutprodukten ska bli!________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

• Ev. övrig information___________________________________________________________ 

 

 

• Märk garnhärvan, som ska väga minst 50 gram, med garnets namn. 

• Lägg en lapp med garnets namn, ditt namn, adress, epostadress och telefonnummer i ett 

kuvert som klistras igen och märks med garnets namn.  

• Lägg ifyllt formulär tillsammans med garn, fiberprover och förslutet kuvert och skicka det till: 

Stiftelsen Upplandsmuseet 

Kansliet 

Drottninggatan 7, 

75310 Uppsala 

Senast den 25 juli vill vi ha ditt garn 



Paketen kommer att öppnas av kansliets personal, alltså inte av en jurymedlem. Detta för att hålla 

spinnarens namn hemligt under hela bedömningsprocessen. Lycka till! 

 

Bifoga denna del i ett igenklistrat kuvert, märkt med garnets namn: 

Garnets namn:________________________________________ 

Namn:_______________________________________________ 

Adress:______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Epost:_______________________________________________ 

Telefonnummer, mobil:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 


