
NYHED! SOFT LAMA  

Vores nye garn Soft Lama består af 100% Babylama. Lamafiber er en helt naturlig, 
biologisk nedbrydelig fiber fra lamadyr, som lever oppe i deres naturlige miljø på 4000 
meters højde over havoverfladen i Anderne i Sydamerika.

Disse utroligt tilpasningsbare dyr trives her tak være den bløde hule fiber, som holder 
dem bekvæme i de ekstreme vejrforhold som forekommer her – fra brændende hede på 
dagen til minusgrader om natten.

Lamapelsen klippes en gang per år af indfødte bønder/avlere og bearbejdes uden kemi-
kalier. Til forskel fra fåreuld indeholder lamapels ikke lanolin  - så ingen kemiske midler 
anvendes ved behandlingen. Fibrene er naturligt bløde, så de kræver ikke ”super-vask” 
eller en harpiksbelægning, som er en typisk del af opblødningsprocessen for merinould 
eksempelvis.

Leverandøren af Soft Lama har specialiseret sig på lamafibre og har selv udviklet og fo-
retaget store investeringer i maskiner som separerer de grove hår fra de fine hår, hvilket 
medfører en meget høj og fin lama-uldkvalitet. Denne proces kaldes ”dehairing process” 
og leverandøren er en af de ledende i verden med dehairing-processen af naturfiber. 
Hele produktionskæden findes i Bolivia – fra lamadyrets græsarealer via dehairing-pro-
cessen, spinning, farvning til vinde op og pakning af garnet. Dette giver leverandøren 
en præcis kontrol over hele proceduren fra råvaren til færdig nøglet garn – og giver flere 
arbejdspladser i Bolivia.



Lamafibrens fantastiske egenskaber

Eftersom lamafiber er hule indvendigt – giver det beklædningsgenstande med 
lamagarn en bedre isolering og effektiv fugtregulering. Fibrene regulerer naturlig 
fugtighed – opretholder derved præcis mængde fugt tæt til huden.

Lamafibren:

• Åndbart – varmer, når det er vådt og tørrer hurtigt
• Absorberer fugt og er varmeisolerende
• Er naturligt allergivenligt og anvendbart selv til følsom hud
• Er antibakterielt – så det beholder ikke kropslugt
• Pieler ikke – og er naturligt snavsafvisende
• Er en elastisk og stærk fiber
• Har lav statisk elektricitet, så det tiltrækker ikke fnug og snavs – og derfor let  
 at ryste af
• Farverne blegner ikke – de har høj holdbarhed
• Lang levetid
• Regn med – yderst bekvæmme beklædningsgenstande ved temperatur  
 svingninger på op til 50 grader.

Vidste du att: 
Lamafiber anses for at være finere end alpakafiber pga. at lamafibren har større 
hulhed og færre skæl – gør at lamauld klør mindre end fåreuld.

Lamauld indeholder ikke lanolin som fåreuld – og gør den derfor allergivenlig. 

Uldfibren er ikke hul – den er helt kompakt. Derfor har den ikke samme isolerings-
evne, som lamauld har. Uldfibren varmer altid i både varme og kulde. 

Lamafibren regulerer og tilpasser sig varmen, dvs. varmer når det er koldt og køler 
når det er varmt. Perfekt året rundt garn.

Lama / Alpakka – forskellen: Lama og Alpakka hører begge til kamelfamilien. Der 
er ganske stor forskel på Lama og Alpakka – lamaen er meget større og kan derfor 
også bruges som pakdyr (er også lettere at dressere). Lamafibren er en del grove-
re (hule) – og lamaen klippes sjældnere end alpakkaen. Lamaen har ”banan”-lig-
nende ører – mens Alpakkaen har spidse ører.

Lamaen er kendt for at spytte – dette er tilfældet, når den føler sig truet.


