Alpaca & Friends
Skirting av en alpackafäll inför en fleece show
Hela skirtingprocessen syftar till att få en maximalt enhetlig fäll såväl beträffande färg som
fibrernas finhet, crimp och längd m.m. Med andra ord gör man den maximalt ”kommersiell”
d v s redo för spinning. Tänk alltid på att slutprodukten aldrig får en högre kvalitet än råvaran
man skickar in. ”Skit in – skit ut!”
Gör så här:
Gör två träramar med t.ex. plastat hönsnät i mitten. Den ska vara något större än en fäll.
Rulla ut ”ullrullen” på nätramen men håll ihop fällen under arbetets gång (lätt med huacaya,
svårare med suri). Börja med att plocka bort allt skräp t ex dubbel klipp, bitar av hö, halm och
mossa. Plocka först den sida som ligger uppåt, lägg sen en annan träram med nät ovanpå och
vänd hela kakan, ta bort fiberduken. Gör sen samma sak med den sida som nu är uppåt.
Ta en lock mitt i fällen. Det är där man finner den högsta kvaliteten. Spara denna lock och ha
den som mall: hela fällen skall ha den kvaliteten och utseendet när arbetet är klart! Sen är det
bara att plocka och plocka runt om fällens kanter för att efterlikna mallen…! Färgfläckar
liksom nyanser som avviker från den sparade lockens färg kan finnas över hela fällen och
måste bort. Då och då tar man den andra nätramen och vänder på alltihop och plockar vidare.
När man till slut anser att man är klar slutar man med fällens utsida uppåt. Täck med papper,
typ sådant man slår in postpaket med, lägg nätramen en sista gång ovanpå och vänd alltihop.
Nu har du insidan (alltså den sida som har varit närmast alpackans kropp) uppåt. Rulla ihop
fällen med pappret, som en rulltårta. Lägg den ifyllda blanketten ”Fällidentifikation” ovanpå
och lägg i t ex papperspåse tip ICA/COOP. Tag den ifyllda ”Namnbricka” och fäst den med
en säkerhetsnål i emballaget. Förpacka och skicka in paketet/paketen.
Lycka till!
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