
Köp av begagnad spinnrock 

Några saker att inspektera vid köp av begagnad spinnrock 

 

Hjulet skall vara så runt som möjligt. Om det kastar från sida till sida gör inte så 

mycket. Hoppar det upp och ner kommer det att rycka i tråden du spinner pga att 

drivremmen kommer att sträckas och slackas vid varje varv. 

Åtgärd: Omsvarvning av hjulet 

 

Hjulaxeln bör inte glappa i sina lager. Vandrar axeln när du trampar kommer tråden 

rycka enligt ovan. 

Åtgärd: Fyll upp lagren med en remsa läder eller mässingsplåt 

 

Vingaxeln får inte vara krökt. avståndet mellan vingtrissa och hjul ändras varje 

vingvarv. Ryckningar i tråd enligt ovan. 

Åtgärd: Räta axeln utan att deformera den 

 

Vingens drivtrissa skall vara V-formad är den så sliten att den har rundad botten 

kommer drivremmen att slira lika mycket som på spolen och rocken kommer inte att dra 

åt sig tråden du spinner. 

Åtgärd: Omsvarvning (ändrad utväxling) eller annan vingtrissa 

 

Spolarnas drivtrissa skall ha mindre diameter än vingtrissan - annars kommer det inte 

bli någon hastighetsskillnad mellan spole och vinge och rocken drar inte åt sig tråden 

tillräckligt fort. 

Spolarna får in te vara krökta, går trissans yttre kant emot vingtrissan kommer spolen 

att bromsas vilket ger ryckigt eller inget indrag. 

Åtgärd: Omsvarvning 

 

Hålet i spolarnas lager skall passa vingens axeldiameter. De skall rotera lätt på axeln 

men inte glappa. För stort glapp kan leda till samma problem som ovan. 

Åtgärd: Tillverkning och isättning av nya lager i spolen 

 

Vingens pip skall vara jämn. Ojämnheter, sprickor eller vassa kanter sliter på den 

spunna tråden. Åtgärd: Filning, slipning, polering. Eventuellt ny vinge (ev behövs då 

också nya läderlager) 

 

Kontrollera att vingställningen går jämt när du vrider skruven som ändrar avståndet 

till hjulet. Om vingställningen går ojämnt (mycket-litet-mycket) kommer det att vara 

svårt/omöjligt att få önskad spänning på drivsnöret = styrka på indraget. 

Åtgärd: Välj en annan spinnrock. Går skruven bara trögt valla gängan med stearin eller 

vax. 

 

Det är en verklig fördel om du får minst tre spolar med spinnrocken. När du tvinnar två 

trådar till garn behöver du då inte nysta av tråden från din enda spole. 

Gamla spinnrockar är sällan eller aldrig hopskruvade eller spikade. De är hopsatta som 

pussel och låsta med träpluggar. Knackar man ut pluggarna kan plocka isär hela rocken. 

Trasiga pluggar ersätts med nya (är alltid lätt koniska) 

Bengt sommarin,  

 


