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Kære medlem
Garnkortet 2017 er sendt ud og vi håber, at I vil tage godt imod det og lade jer inspirere. Som altid hører bestyrelsen
meget gerne de tilbagemeldinger I måtte have. Er der særlige ønsker til næste års nye garner vil vi gøre hvad vi kan,
for at opfylde dem. Tusind tak til de flittige hænder der hjalp os på garndagen i september, der som altid var givende
dag fyldt med god inspirerende snak hen over bordet og udveksling af ideer. Tak til Væveværkstedet i Smallegade,
Frederiksberg for igen at stille deres værksted til rådighed.

Præsentation af nye garner 2017

05-011-01 Abaca Papirgarn

05-012-01 Abaca Papirgarn

På garnkortet finder du to nye abaca papirgarner i forskellig
tykkelse. Abaca er også kendt som manilla hamp. Bladfibrene
har en stor trækstyrke og modstandsdygtighed overfor
saltvand og sollys. Abaca er utrolig velegnet til indfarvning
med en høj farvestofaffinitet.
Det miljøvenlige materiale som garnet er lavet af, er ikke giftigt
ved forbrænding, og er biologisk nedbrydeligt. Sammenlignet
med cellulosefibre som papirgarner oftest er lavet af, har
abaca længere fibre. Dette gør det muligt at lave et stærkere
papirgarn med en skøn knitrende lyd.
I finder garnerne under kategorien ABACA på webshoppen.

04-031-00 Schappesilke

45-001-00 Silke/Bambus

Silke er et utrolig smukt og glansfuldt materiale. De tre
silkegarner I her ser på garnkortet, er alle produceret i Europa.
Der er udvalgt nogle tykkere og interessante silkeblandinger
med bla. bambus og hør, som skaber en fin struktur i garnet.
Disse lækre og bløde garner er alle egnet til indfarvning.
I finder garnerne under kategorien SILKE på webshoppen.

Til garnkortet er også valgt nogle ægte chenillegarner, der er
produceret ved at væve papirgarnet ind i en åben
bomuldskæde.
Når stoffet er vævet færdigt skæres skuddet, her papirgarnet,
langs bomuldstrådene, og kædetrådene drejes tilsidst om
hinanden for at fastholde skuddet. Dette giver en fin og
karakteristisk kontur, som små svaler og ravne på en snor.
Chenillegarner er meget slidstærke, når de er vævet fast i et
tekstil, men mulighederne for at anvende garnet i forskellige
tekstile teknikker er uanede.

43-001-00 Silke/Hør

I finder garnerne under kategorien BOMULD på webshoppen.
62-010-01 Papir Chenille
Hvid

62-010-02 Papir Chenille
Sort
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Det sidste materiale på garnkortet er en solid og holdbar cord
af høj kvalitet i 6 farver. Garnet består af en polyesterkerne
med polyesterflet omkring.
Cord kan anvendes i mange forskellige tekstile teknikker,
såsom macramé, hækling og smykkefremstilling. Denne er
også velegnet til udendørs brug.

09-010-02 Cord Sort

09-010-05 Cord Rød

09-010-07 Cord Rødbrun

09-010-06 Cord Lysrød

I finder garnerne under kategorien POLYESTER på
webshoppen.

09-010-04 Cord Lysgrøn

09-010-03 Cord Lysblå

Åbent hus 2017
Som altid holder Garnindkøbsforeningen åbent hus på lageret en dag i november. Du har her mulighed for at komme
og besøge lageret, se på alle garnerne, og selvfølgelig købe løs af garnerne uden at skulle betale fragt. Kun
medlemmer af foreningen kan købe af garnerne, men du er velkommen til at tage besøgende med.
Mere information omkring den præcise dato og tilmeldingsfrist senere.
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