
Normalt begynner historier med “det var en gang..” Denne 
gangen var det ingen gang – det er nemlig fortsatt en 
liten bedrift i Sri Lanka som heter Selyn. 

Selyn drives av en rund og blid dame som heter Sandra. 
Hun bor i Kurunegala i Sri Lanka, og jobber sammen med 
mange andre for å lage og gi liv til leker.

Før vi begynner på historien om Pigg må vi forklare litt 
om alt som skal til for at et pinnsvin blir til i Sri Lanka... 

Alt begynner egentlig i India...
I India kjøper Sandra naturlig, hvit bomull, som må kokes og vaskes før den kan 
brukes. Da kommer den til fargingshuset og blir vasket og farget..
Her ser du hvordan kokingen foregår:

Så bruker man naturvennlige og giftfrie farger – som blandes sammen med 
bomullen i store vaskemaskiner. 

Man må ha på hansker når man blander fargene, for selv om fargen er giftfri, så er 
den veldig sterk - og man vil jo ikke ha grønne hender!
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Bomullen blir da farget i mange fine, sterke farger. Man kan bare lage en og en 
farge, for mellom hver farging trenger maskinen en real vask. Hvis ikke kan man 
få garn med flekker av mange forskjellige farger.

Når man har farget garnet må det tørke før det skal videre til vevstua.

Etter at garnet er farget av guttene på fargingsverkstedet legges de tynne trådene 
inn på spoler på håndvevssentrene.

I Vevstua er det mange forskjellige maskiner med tråder på. Maskinene har spoler 
med tråd, og spolene spinner rundt og rundt, slik at tråden til slutt kommer på 
trådsneller. I hele vevstua lyder det “spinn, spinn, spinn”...

 



For å legge tråden på spoler blir trådene er trukket og strukket på kryss og tvers inne 
i lagerbygningen – nesten som et kjempestort edderkoppnett! 

I fabrikken er det mange tusen små spoler med tråd. Etter at tråden er lagt på spoler 
vever damene på håndvevingsfabrikken fint, fargerikt stoff av det. 

I fabrikken er det ingen maskiner, bare lyden fra håndveven kan høres – ”svosj, 
klapp, svosj, klapp” – så blir stoffet til...

.... Stoffet rulles opp på store ruller så bærer det til leke-fabrikken. 

I Sri Lanka er veiene 

humpete og snirklete, så 
noen ganger tar det lang 

tid å komme seg til 
fabrikken. Det er mange 

ganger kuer, esler eller 
katter midt i veien - som 

ikke bryr seg seg selv om 
bilene og tuc-tucene tuter!

 



Stoffet kommer til fabrikken i store ruller...

   

På fabrikken kutter man stoffet inn i passende biter, og da må man bruke 
beskyttelses-hansker, for kuttemaskiner er skarpe... 

     
Så syr man bitene sammen, en etter en, og fyller dem med bitene med vatt. 

      

Sakte men 

sikkert tar 

små pinnsvinkropper 

form... 

 



På systua får Pinnsvinet Pigg to små bakben og to små labber, ti piggete pigger og 
en spiss snute... – og ikke glem hans lille hale!

 

        

                

En To Tre Fire Fem Seks Sju Åtte Ni Ti Pigger på Pinnsvinet Pigg! 

...Og hva må små Pinnsvin ha i 
ansiktet? Noe man kan se med? 

...Og noe man kan høre med?      

Og veldig viktig for små 
pinnsvin: Noe man kan lukte 
med! ”Snufs, snifs” – funker 
nesa? Vips! 

 



Så er små pinnsvin ferdige, og marsjerer ut av Selyns fabrikk. 

Så labber inn i små 
pappesker, og sendes 
hele veien til Norge. 

Når de kommer dit er de en liten tur innom FORUTs kontor på Gjøvik, for å bli 
avklimatisert og så kommer akkurat Pinnsvinet Pigg til deg. 

Snipp snapp snufsete snute, så var den dette eventyret ute.

Les mer på www.forut.no

 

Håper du likte historien vår! Vi vet alt dette om 
våre produkter fordi vi handler rettferdige varer. 
Det at du også er en ansvarlig konsument, og 
bryr deg om at du handler rettferdig betyr at du 
tar et ansvar. Konsumentenes samfunnsansvar 
er veldig viktig for bærekraftighet for 
samfunnet vårt...endrer vi våre kjøpsvaner vil 
også produsernter gjøre det - og her spiller DU og 
Dine handlinger en viktig rolle!

Takk for at du hjelper oss å gjøre en forskjell!

http://www.forut.no
http://www.forut.no

