Prisoversikt for kunder 2022
Alle prisene er uten merverdiavgift.
Vi tar imot mindre mengder fiber for spinning. Men husk at jo større mengder fiber av hver
kvalitet/farge som leveres til spinning, jo mindre svinn, som igjen vil påvirke sluttprisen på
produktet. Derfor anbefaler vi at en velger å levere inn minimum 6 kg fiber av hver
kvalitet/farge til spinning.
Det vil være et oppstartsgebyr på 500,‐ NOK per farge. Dette er for å finne de riktige
innstillinger for spinning som er best tilpasset din fiber og ditt ønske om garntype/produkt
og for rensing av maskinene.
Ferdig Spunnet Garn:
Prisene inkluderer tumbling, vask, plukking, skille, karding, strekking, spinning og tvinning.
Garnet leveres i enten i 50 gram eller 100 gram bunter (hesper) eller på pappkoner.








2 tråds garn 175‐200m per 50g
2 tråds garn 130‐170m per 50g
2 tråds garn 100‐120m per 50g
3 tråds garn tillegg
30,‐ rabatt per kg for 100g bunter
50,‐ rabatt per kg for garn levert på pappkoner
Rug Yarn (bump only)

765,‐ NOK per kg
715,‐ NOK per kg
665,‐ NOK per kg
25,‐ NOK per kg

520,‐ NOK per kg

Prisen er basert på innlevert fiber vekt og inkluderer bunting til hesper.
Andre garn typer kan avtales nærmere. Vi ønsker å tilfredsstille deres behov.
Kardeflak og rovings:
Disse inkluderer risting, vask, plukking, skille og Karding




Kardeflak
Rovings for hånd spinning eller toving
Combed rovings for hånd spinning eller toving

490,‐ NOK per kg
450,‐ NOK per kg
520,‐ NOK per kg

Tilleggs:
Ekstra skitten fiber som krever tilleggs sortering, rensing og vasking:
Sortering (Skirting) og rensing av ekstra skitten fiber
550,‐ NOK per time
Tilleggs vasking for ekstra skitten fiber
100,‐ NOK per kg
Mindre mengder fiber (<4 kg)
600,‐ NOK per kg
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For en helnorsk fiberopplevelse

