
1 KVM LIN- Örebro län
 
Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på. Hemslöjd-
skonsulenterna och Örebro läns museum bjuder in dig att delta i projektet 1kvm lin. 
Det är ett lärandeprojekt där vi odlar, lär och delar med oss av kunskap. Vi vill få fler 
att upptäcka glädjen och nyttan i slöjden. Att göra själv men ändå tillsammans. 
 
Linet delar en tusenårig historia med oss människor. I projektet vill vi väcka insikten  
om hur ett litet frö kan växa upp och bli till en urstark textilfiber.
 
Hur går det till?
Som deltagare får du en påse linfrön. Den kommer att räcka till ca 1 kvm och  
du själv sår och skördar ditt lin. Efter skörd ska linet beredas till fibrer. Under  
projektet får du e-post med odlingstips, kulturhistoriska kuriosa och tips med 
linanknytning. När linet är rötat och torkat är det dags för beredningen.  
Det kommer att arrangeras beredningsträffar på flera platser i Örebro län där  
man får lära sig att bråka, skäkta och häckla sitt lin.   

Vill du odla med oss? 
Allt du behöver göra är att anmäla dig här: www.olm.se/1kvmlin/anmal 
I Örebro län erbjuder vi 140 deltagare fröpåsar, så det är först till kvarn.  
1 maj är sista dagen att anmäla sig så att fröerna kommer i jorden i tid.
För att läsa mer information: www.olm.se/1kvmlin

1kvm lin är ett nationellt projekt i samarbete med SHR Svenska Hemslöjdsfören-
ingars Riksförbund, Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter och Svenska  
spetsar. I Örebro län samordnas projektet av hemslöjdskonsulenterna vid Örebro 
läns museum. Samarbete sker med Wadköping/Karslund Örebro kommun och 
Örebro läns slöjdförening. Kontakta gärna mig om du har frågor och funderingar!  

Hälsningar
Länshemslöjdskonsulent Lina Jatko 
lina.jatko@olm.se
019-602 87 66 

Den 3 mars kl:18.30 arrangeras en digital informationskväll på Zoom där  
hemslöjdskonsulenten Lina Jatko informerar om projektet. Här är länken till mötet:  

https://zoom.us/j/96326565162?pwd=RDA2QjBvZDM3Y1hFcjJ4VTFvUUxpUT09 

Mötes ID: 963 2656 5162 
Lösenord: 865238

Om du är ny på Zoom så kontakta Lina så mailar hon information om hur du gör för att ansluta till mötet.


