
Að koma ull í fat
Vefsýning fyrir grunnskólabörn



Á Íslandi er harðgert, marglitt sauðfé sem gefur af sér góða ull. Hún var og er enn 
notuð í allskonar föt (fatnað). Grunnlitir ullarinnar eru: hvítt, grátt, svart og mórautt.



Ullarlitirnir sköpuðu marga möguleika til vinnslu. Hér má sjá tólf blæbrigði ullarlita. 
Frá kolsvörtu út í grátt og snjóhvítt eða dökkmórauðu til ljósra lita.



Ullin var rúin af kindinni, t.d.
með klippum (sauðaklippum). 
Síðan var ullin (reifin) flokkuð
eftir litum. 



Næst var ullin þvegin. Hún var sett í pott yfir hlóðum þar sem auðvelt var að ná í 
rennandi vatn til að setja í pottinn og skola ullina. 

Fullþvegin var hún breidd á þurrt og látin þorna vel. Því næst var hún færð inn í bæ
og farið að vinna úr henni.



Við skinnið er ullin þétt og 
mjúk og heitir þel.

Ytri lokkarnir kallast tog.

Togið var togað frá þelinu. 
Það var kallað að taka ofan
af eins og verið er að gera
á myndinni.

Eftir það þurfti að hreinsa
allar illhærur úr þelinu, en
það voru löng toghár sem
urðu eftir þegar tekið var 
ofan af. Þá var talað um að 
hæra.



Á myndinni lengst til vinstri sést hvernig toglokkarnir geta bæði verið hrokknir og sléttir. 

Þegar búið var að kemba leit togið út eins og á myndinni í miðjunni en þelið eins og á 
myndinni lengst til hægri.



Togkambar voru notaðir til að kemba togið, ytra lag ullarinnar.



Hér er verið að kemba þel í ullarkömbum (þelkömbum).

Kemban var svo tekin af kambinum og sett í kembulár.



Kembulár er loklaus trékassi.

Kembunum var komið haganlega fyrir í lárnum
þannig að litirnir blönduðust ekki saman.



Svo þurfti að gera þráð
með því að spinna

ullina.

Annað hvort var 
spunnið á rokk

eða á
halasnældu.



Allir hlutar halasnældu
og rokks heita

ákveðnum nöfnum.

ROKKUR



Hér er spunnið á 
halasnældu. 

Fyrst er kemban tekin og 
hún lyppuð með 
fingrunum. Þá er talað um 
að teygja lopann (mynd 
lengst til vinstri).

Við spuna er ullin teygð úr 
lyppunni (úr lófanum) um 
leið og snældunni er 
snúið. Þá myndast þráður 
sem undinn er upp á hala
snældunnar (prikið).



Þetta band var spunnið 
á halasnældu. 

Hvíta bandið er 
einband en það 
mórauða er tvinnað, 
sem er þegar tveir 
einbandsþræðir eru 
spunnir saman. 



Þegar spunnið var á rokk 
var sama aðferð notuð 
áður en spuninn hófst. 

Þegar spunnið var beint úr 
lyppunni var spunnið 
einband. 

Bandið var oft tvinnað eða 
þrinnað. Þá voru spunnir 
saman fleiri en einn þráður 
til að gera bandið sterkara 
(þykkara eða grófara).



Þegar búið var að spinna voru 
snældurnar teknar af rokknum 
og geymdar á snældustokk eða 
snældustól þar til gengið var frá 
bandinu. 

Ef fáar snældur voru til á 
heimilinu þurfti að vinda bandið 
upp í hnykla eða vinda það upp á 
hesputré og setja það í hespur.

Ýmsar fleiri leiðir voru til að 
geyma bandið.



Þegar band var undið upp á hesputré (mynd til 
vinstri) var það snúið saman í hespur sem sjá má 

á efri myndinni. 

Armarnir á hesputrénu eru kallaðir vængir.



Bandið var oftast undið upp í 
hnykla til að geyma það eins og 
sést á myndinni efst til vinstri. 

Stundum var bandið vafið í 
svokallaða rjúpu, sem er 
aflangur hnykill (efri mynd til 
hægri). Þá var gott að nota 
snælduhala eða annan pinna til 
að vefja upp á. Svo var rjúpunni 
smeygt fram af og hún geymd 
eins og hver annar hnykill.

Fínt band var undið upp á legg 
eða þráðalegg (kindalegg) og 
geymt þannig eins og sést á 
neðstu myndinni.



Notaðir voru prjónar til að 
prjóna með. Prjónað var 
með tveimur til fimm eða
fleiri prjónum, eftir því hvað
átti að prjóna.

Nú til dags eru oft notaðir
svokallaðir hringprjónar
þegar stærri stykki eru
prjónuð.



Samsetning lita og munstur í prjóni fór eftir smekk hvers og eins og oft var bandið
litað og haft í margskonar munstur.



Þegar búið var að þvo
sokka, vettlinga og 
önnur föt voru þau oft 
þæfð eins og hér er
verið að gera. Þá var 
flíkin nudduð eða
hnoðuð á milli 
handanna á meðan
hún var rök úr fyrsta
þvottinum. 

Vel þæfð föt, eins og 
lambhúshettan á 
myndinni til hægri eru
mjög hlý.



Úr ullarþræðinum
voru líka ofin efni í 
klæði (föt). 



Á myndinni til vinstri er verið að vinda þráð af hesputré yfir á spólu. Það er gert á 
spólurokk (innskotsmynd). Spólan er sett í skyttu sem er áhald notað til að þræða

þverbandið (ívafið) þegar ofið er í vefstól. 



Hér er ofið í vefstól Heimilisiðnaðarsafnsins og má sjá hvernig skyttunni
er skotið á milli uppistöðuskilanna í vefnum.



Efnið sem var ofið
gat verið gróft eða
fínt, röndótt, köflótt
og í ýmsum litum og 
munstrum. 

Vefnaðurinn var 
notaður í fatnað, 
dúka, sjöl, ábreiður
(teppi), segl, tjöld og 
margt fleira.

Flest föt voru gerð úr
heimaunnu efni og 
var þá talað um     
að koma ull í fat. 
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