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PRODUKTBLAD 

 
Uppdaterad augusti 2021 

 

 

Fårskinn Ullgarn Stickbeskrivning, 

                             Kardflor, Råull, Lammkött/lammlåda 

                                                  Livdjur 

 

Välkommen att besöka vår butik på gården. Vi har öppet på begäran, ring 

innan. I vår webshop går det också bra att köpa skinn, garn och kardflor. 
 

EKOLOGISK LAMMLÅDA (endast under hösten).  
 

Lammlådan består av ett helt styckat lamm, med ungefärlig vikt mellan 12-20 kg.  

Slakt och styckning sker på professionellt slakteri som är ekologiskt certifierat. 

Vi kör själva djuren till slakteriet, vilket minskar restid och stress för djuren. 

Vi hämtar lammlådorna på slakteriet och håller kylkedjan fram tills leverans sker till dig. 

  

Priserna gäller hämtning på gården. 

 

Vi erbjuder följande styckningsalternativ: 

 

Finstyckning 170 kr/kg  

Sadel hel, kotletter, stekar urbenade, ribs (revben), slaksidor, läggs (framben), hals, bogblad 

med ben. Lådan väger ca 12–20 kg 

Grillstyckning 190 kr/kg  

Kotletter, skivade stekar och bogar, ribs (revben). Färs på läggs (framben), slaksidor och hals. 

Lådan väger ca 11–19 kg.  

Gourmetstyckning 270 kr/kg. 

Inner och ytterfilé, kotletter, entrecôte, urbenade stekar och bogar. Färs på läggs (framben), 

ribs, slaksidor och hals. Lådan väger ca 7–11 kg. 

 

Tillägg vid leverans till Kungsängen: 200 kr OBS! Ett tillfälle och ett utlämningsställe. 

 

Priser är inklusive moms. 

 

Hämtning brukar normalt ske fredagar efter ca 17.00 men annan veckodag kan förekomma.  
 

Beställning 

Beställning sker alltid i förväg och är bindande.  Leverans av lammlåda sker september-november 
Vi levererar vid ett flertal tillfällen och genom samråd kommer vi fram till lämplig vecka för dig. 

 

Betalning 

Nya kunder betalar kontant vid leverans (t ex Swish), övriga mot faktura. 
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STYCKDETALJER, KÖTT (vakuumpackat).  

Enbart enstaka tillfälle/i samband med lammlådeutlämning 

 

Lammfilé 450 kr/kg 

Entrecôte 350 kr/kg 

Lammfärs 200 kr/kg 

 

Tackfilé 400 kr/kg 

Tackentrecôte 300 kr/kg 

Tackfärs 150 kr/kg 

 

SKINN 
 

Plädskinn   Från 1.800 kr 

Pälsskinn & Slöjdskinn  Från 1.800 kr 

Mattskinn   Från 2.000 kr 

Ekoskinn (kemtvätt)  Från 1.800 kr 

Ibland nedsatta skinn pga. skada eller snedskuret. Priser beroende på storlek, glans och kvalitet. 

 

Skinnen är tvättbara i 30 grader (förutom de ekologiskt beredda samt vissa mattskinn). 

De ekologiska skinnen går att kemtvätta. 

Plädklippta skinn (35 mm lock) kan t ex användas i soffan, i pulkan, i barnvagnen eller varför inte till 

hunden? 

Slöjdskinnens lock är 18 mm lång, de passar till slöjd men även till annat. 

Mattskinn är oklippta, d v s hela den ljuvliga locken finns kvar i sin helhet.  

 

GARN 
 

En härva på ca 100 gram (1 hg) 160 kr 

 

Garnet är spunnet på Solkustens Spinnverkstad.  Ullgarnet är tvåtrådigt och passar både till stickning 

och att väva med. 

Vi har två olika garntyper att välja på. 

• 100 % gotlandsull. Ljusgrå + mellangrå. Passar till sockor, vantar, tröja mm. 

• 70 % egen gotlandsull samt 30 % ull från den svenska rasen finull (från gård i Enköping). 

Garnet är lite mjukare än 100 % gotlandsull och passar till mössor, sjalar mm. 

 

STICKBESKRIVNING 

 
Vi erbjuder följande stickbeskrivningar (egen design): 

Vretaluvan stickbeskrivning   200 kr inklusive garn (70 % gotlandsull, 30 % finull) 

Vretas benvärmare i flätmönster 200 kr inklusive garn (100 % gotlandsull) 

Vretas torgvante i flätmönster 200 kr inklusive garn (100 % gotlandsull) 

 

KARDFLOR 
  

Grå    50 kr/hg eller 400 kr/kg 

Färgat    65 kr/hg  

Tvättad och kardad på svenskt ullkarderi. Inblandning av finull, inköpt från gård i närområdet. 
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RÅULL 

 

Sorterad ull (1:a klass sortering)  100 kr/kg 

Sorterad ull (2:a klass sortering) 40 kr/kg Till t ex trädgård  

 

Ullen är otvättad och ej kardad. 

 

LIVDJUR  

 

Vi säljer livdjur, både tacklamm/tackor samt baggar. Ibland säljer vi även baggar på auktion. 

Djurhälsan är absolut viktigast för oss och vi gör vårt bästa för att avla på friska och hållbara 

djur. Djur som har någon defekt eller problem som vi upptäckt säljer vi inte. Vi har både M3-

status och F-status. Vi seminerar för att undvika införsel av djur till vår gård, det gör att vi 

minimerar tillfällen då vi måste köpa in en bagge och minskar därmed risken för att få in 

fotröta, CODD, resistenta stora magmaskenparasiter eller andra sjukdomar i vår besättning. 

Vi är rankade högt i Sverige både när det gäller pälskvalitet och tillväxt lamm. Vi följer 

Silverlocks riktpriser för livdjur. Livdjur säljs enbart på hösten, som tidigast i september. 

Förbokning (intresseanmälan) sker med fördel tidigare. 
  

 

Kontakta oss för mer information eller beställning. 

 

Vreta Gård   Tel. mobil Annette 070-683 36 03 

Breds-Vreta 2   info@vreta-gard.se 

745 95 Enköping   

www.vreta-gard.se  Annette & Anders Westerberg 

mailto:info@vreta-gard.se
http://www.vreta-gard.se/

