GOTLANDSFÅRSKINN
Alla de skinn vi säljer är från egen uppfödning.
Skinnen från Gotlandsfår är eftertraktade inom
inredning, slöjd och sömnad.
Vi arbetar seriöst med avel och djurhälsa för att på
bästa sätt lägga grunden för ljuvliga skinn. Efter
detta tar slakteriet samt skinnberedningen över
jobbet.
Hem får vi en färdig vara som du kan få njuta av!
Skinnen är grå i olika nyanser, vissa har jämn
färg över hela skinnet, andra kan ha skiftande
färgnyanser. Lite äldre djur har ofta en svart ”ål”
över ryggen. Äldre djur har i överlag större skinn,
men också lite grövre lädersida och strävare ull.
Skinnen har silkiga lockar, oftast medelstor till stor
lock.
Varje skinn är unikt!
Vi erbjuder Gotlandsfårskinn med olika typer av skinnberedning.
Mattskinnen
Skinnet har hela locken kvar och passar till matta på golvet, i soffan eller som sydd boa. Om
inte locken är för lång kan de tvättas försiktigt i handtvätt.
Plädskinn, tvättbart
Skinnet är klippt i skinnberedningen till 35 mm lock. Det är tvättbart i 30 graders ulltvätt i
tvättmaskin. Det passar perfekt i soffan, barnvagnen, pulkan, på verandan, i sommarstugan,
som stolsdyna, i bilsätet eller på golvet. Katten eller hunden uppskattar säkert också ett varmt
skinn.
Plädskinn, ekologiskt
Skinnet är klippt i skinnberedningen till 35 mm lock. Det är ekologiskt berett och inte
tvättbart. Du använder det på samma sätt som ett tvättbart plädskinn, men inte gärna i pulkan.
Lädersidan blir hård om du tvättar eller blöter skinnet, kemtvätt fungerar dock.
Pälsskinn
Skinnet är nedklippt i skinnberedningen till 18 mm lock. Det är tvättbart i 30 grader ulltvätt i
tvättmaskin. Pälsskinn används framförallt till skinnsömnad, västar, vantar, tofflor, nallar mm.
Men, det är också vackert på pallen eller stolen!

Frågor och svar om fårskinn:
Hur vårdar jag skinnet? Kan jag tvätta det?
Skinn behöver inte tvättas regelbundet. Skaka av det, häng ut det på vädring och daska det lite
i snön (pälssidan) på vintern. Men, skulle det bli nedsmutsat kan du tvätta de skinn som är
markerade med en stämpel som säger 30 grader tvätt. De är skinnberedda på ett sätt som gör
att skinnsidan inte hårdnar.
Hur arbetar Vreta Gård med skinnkvalitet?
• Vi arbetar seriöst med aveln för att hela tiden förbättra skinnkvalieten. Det innebär
bl.a. att vi tar hjälp av en erfaren person att bedöma (mönstra) alla lammen när de är ca
110 dagar gamla. De lamm som har bäst pälsegenskaper behålls i den egna aveln.
• Vi köper endast riksbedömda baggar med bra poäng.
• En god djurhälsa, låg parasitstatus i en stressfri miljö och mycket utevistelse ger
välmående djur. Detta speglar sig i skinnen.
• Vi skickar skinnen till professionell skinnberedning hos Donnia Skinn i Tranås.
• Våra skinn ligger enligt skinnberedningen i det övre spannet när det gäller kvalitet på
skinn från gotlandsfår.
• Vi plockar bort kardborrar och annat i våra hagar som kan sätta sig i ullen och om
oturen är framme ha sönder skinnet.
Är det skillnad på fårskinn och lammskinn?
Lammskinn heter alla typer av skinn som bereds från ett lamm, alltså ett ungt djur.
Fårskinn kan vara både ett lamm och äldre djur. En del skinn marknadsförs som babyskinn,
det är lamm- eller fårskinn det med.
Är lammskinn de fluffiga skinnen som man kan köpa på bensinmacken, varuhus eller
IKEA?
Skinnen kan ha en väldig olik kvalitet och utseende beroende på vilken ras och vilket djur
skinnet suttit på. Det är ofta de billiga importerade skinnen som säljs på macken, varuhuset
eller IKEA.
I många fall färgas också skinnen. Grå fluffiga skinn är aldrig äkta Gotlandsskinn!!!!
Är alla skinnen lika bra?
- Skinnen kan ha väldigt olika kvalitet och utseende beroende på vilken ras och vilket
djur skinnet suttit på. Även inom en specifik ras har varje individ sitt unika utseende.
- Djurhälsa spelar också in, ett välmående djur ger finare och hållbarare skinn.
- Slakten skall ske vi ”rätt” tidpunkt, djuret måste ha uppnått en ålder så att skinnet
hunnit utvecklats fullt ut.
- Slakteriet måste sköta avdragningen av skinnet på rätt sätt och skinnet måste saltas
ordentligt innan det skickas vidare till beredning. Ett dåligt saltat skinn kan göra att
ullen släpper.
- Skinnberedningen måste göras på ett korrekt sätt.
- Vilken typ av skinn du gillar, grått gotlandsskinn med skimrande lockar eller ett
fluffigt finullsskinn. Det vet bara du!!

Hur stora är skinnen?
Storleken anges för varje skinn och är uppmätt på skinnsidan (längd X bredd):
OBS! Måtten är ungefärliga.

