
1 KVM LIN - Från frö till fiber  
Är du intresserad av att odla lin?  

Kanske har du erfarenheter av linodling sedan tidigare eller så blir det här första gången?                     
Oavsett tidigare erfarenheter är du varmt välkommen att delta i projektet 1 KVM LIN, allt som behövs 
för att kunna medverka är 1 kvadratmeter odlingsyta.  

Lin är en underbar växt som länge både klätt och mättat människan och vi vill att fler ska få lära känna 
den blå lilla blomman bättre. Under projektets gång ges möjligheten att lära sig bereda linet i dess 
olika skeden. Kanske har du som mål att binda en vacker linkrans eller så siktar du på att genomföra 
alla moment för att slutligen spinna garn som kan bli inslag i en väv. 

Anmälan 
Anmälan sker till Norrbottens läns Hemslöjdsförening, mejla din anmälan till: ulrika.bos.k@gmail.com 
I din anmälan är det viktigt att du anger: Namn, postadress, mobiltelefonnummer och mejladress.  

Anmälan är öppen mellan 1 mars till och med 1 maj och kort därefter får du kostnadsfritt hem fröer och 
instruktioner för hur du ska gå tillväg.    

Odlingssäsongen  

Under odlingssäsongen får du e-post med odlingstips, kulturhistoriska kuriosa och tips på besöksmål 
och aktiviteter med linanknytning.  

Till hösten är det dags att skörda, torka, repa och röta för att sedan gå vidare i beredningsprocessen 
av linet. Det kommer finnas möjlighet att samlas för att tillsammans med andra projektdeltagare bråka, 
skäkta och häckla linet som odlats under sommaren. Mer information om tid och plats för aktiviteter 
under projektets gång kommer att kommuniceras ut under kommande månader.  

Frågor 

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på någon av nedanstående adresser. 

• Norrbottens läns Hemslöjdsförening 
   Kontakt: ulrika.bos.k@gmail.com 

• Region Norrbotten Länshemslöjdskonsulenterna 
   Kontakt: info.hemslojden@norrbotten.se 

1KVM LIN är ett nationellt projekt som startade i Västra Götaland våren 2020 och flera regioner gick 
med under våren. I Västra Götaland var det mer än 700 personer som var med och odlade och 
skördade lin. I Norrbotten arrangeras projektet av Norrbottens läns Hemslöjdsförening och 
Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten.  

För mer information om projektet besök: http://www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin 
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