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Kære medlem
Inden sommerferien for alvor starter, har vi i bestyrelsen lidt vigtig information og inspiration vi gerne vil
dele med foreningens medlemmer.
Marianne Johnstad Møller er grundet arbejdspres trådt ud af bestyrelsen, i stedet træder Astrid
Skibsted til som næstformand, og suppleant Elke Reinholt Nielsen som bestyrelsesmedlem.
Ved næste generalforsamling har vi en åben plads i bestyrelsen.
I forbindelse med generalforsamlingen, fik vi en forespørgsel på brug af Pay-Pal i vores webshop. Vi har
undersøgt muligheden og fandt desværre frem til at besparelsen på gebyr for de udenlandske
medlemmer er meget lille. Derfor vælger vi ikke at benytte Pay-Pal.
Webshoppen holder sommerlukket fra 6. juli 2015 til 3. august. Du kan stadig nå at bestille garn inden
butikken har lukket i 4 uger.

Indfarvningsworkshop
Beretning af Susanne Rishede

Efter en god generalforsamling på Designskolen i Kolding var der planlagt en workshop med
indfarvning af garner og af stoffer, her strikkede, med den højreaktive farve Procion MX. Det var to
meget vel forberedte bestyrelsesmedlemmer Marianne og garnindkøber Dorthe, som styrede slagets
gang.
I fire timer arbejdede vi 16 kvinder intenst, det var så godt!
Jeg fik en ”ahha”-oplevelse med et medbragt stykke strik - en strikket halsedisse i striber med sort S og
hvid Z spundet crepegarn, den hvide tråd tog bare imod sådan – det kunne ha’ været en hvilken som
helst farve i ProcionMX, og altså farver, som slet ikke findes på crepegarnets farvekort.
Det er normalt svært at indfarve crepegarner, da andre farvemetoder ofte indebær dampfiksering eller
kogning i gryder. Dette tåler crepegarnerne ikke. Så denne farvemetode er helt perfekt til bl.a.
crepegarnerne. Hvilke muligheder ligger ikke forude!
Ved at blande de tynde crepegarner i eks. tre forskellige farver fås en anden spændende måde at
lave nye farvesammensætninger på. I strikprøven er der yderligere en tråd uld Nm 30/2 blandet med.
Det strikker skønt på en strikkemaskine, og har man tålmodigheden – også skønt i hånden.
Susanne Rishede
Du kan finde mange flere billeder af de indfarvede garner fra workshoppen på hjemmesiden. Følg
linket www.yarn.dk/page/inspiration-30/
Rigtig god sommer til jer alle sammen.
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