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Nyhedsbrev januar 2016
Kære medlem
Godt nytår!
Vi ser frem til et spændende år i foreningen med den kommende LAB 16 udstilling, som vi håber, at
rigtig mange af jer får mulighed for at se.
Det er tid til fornyelsen af medlemskontingent for 2016 på 125 kr.

Venligst log dig ind på din profil og køb ”medlemskab 2016” som en vare via
webshoppen i perioden: 1. januar og senest 15. januar 2016.

De fineste karklude
Med inspiration i de nye bæredygtige garner på garnkortet 2015, har vi i bestyrelsen fornøjet os med at
designe karklude og det vil vi gerne dele med jer. Hvorfor nu det? En karklud er en krøllet lille las med
en kedelig og praktisk funktion. Men en karklud kan sagtens være et smukt stykke håndarbejde som
man kan nyde at bruge mange gange. Samtidig er en karklud i et nedbrydeligt og bæredygtigt
materiale et rigtig godt alternativ til éngangsklude som udskiller mikroplastik til spildevandet.
03- 161 100% Hør, farve: Ecru, Nm 26/4, 6.500 m/kg
Et smukt 4 trådet hør garn, produceret i Europa. Garnet har vi specielt fået tvistet af den éntrådet Hør
Ecru 03-151 til Garnindkøbsforeningen.
Oplægning: ca. 1000 gr. pr. spole. Vask: tåler 60 grader, men vurder vaskeprogram og grader ud fra din
konstruktion af tekstilet.
http://www.yarn.dk/product/03-161-hoer-ecru-930/
02-050 75% supima combed bomuld / 25% seacell, farve: gyden, Nm 27/2, 13.500 m/kg
75% høj kvalitet kæmmet bomuld med lange fibre er kartet sammen med 25% seacell.
Seacell er innovativte fibre, hvor basis materialet er alger. Fibrene er udvundet i en lukket bæredygtigt
produktion på spinderiet. Det siges at Seacell er dokumenteret til at have en anti-inflammatorisk effekt
og beskyttende effekt på huden. Garnet er produceret i Europa og vi har fået specialspundet dette til
Garnindkøbsforeningen.
Oplægning: pr. spole omkring 500gr
Vask: tåler 60 grader, men vurder vaskeprogram og grader ud fra din konstruktion af tekstilet.
http://www.yarn.dk/product/02-050-bomuld-seacell-gylden-987/
02-040 95% bomuld 5% andre fibre, farve: råhvid, Nm 16/2, 8.000m/kg
Garnet er spundet af 100% genanvendt denimstof. Dvs. at overskudslagre og restpartier af denim
bukser og stof er krasset op til fibre og spundet til dette bløde garn. Farven er den oprindelige fra da
stoffet blev indfarvet første gang. Det gør garnet særdeles bæredygtigt.
Oplægning: ca. 1.200gr pr. spole.
http://www.yarn.dk/product/02-040-bomuld-100-re-cycling-raahvid-1025/

02-041 95% bomuld 5% andre fibre, farve: lys blå, Nm 16/2, 8.000m/kg
Garnet er spundet af 100% genanvendt denimstof. Dvs. at overskudslagre og restpartier af denim
bukser og stof er krasset op til fibre og spundet til dette bløde garn. Farven er den oprindelige fra da
stoffet blev indfarvet første gang. Det gør garnet særdeles bæredygtigt.
Oplægning: variant af størrelser på spolerne.
http://www.yarn.dk/product/02-041-bomuld-100-re-cycling-lys-blaa-927/

Fem spændende bud på smukke og bæredygtige karklude
Dorthe Merete Lykke Jensen

Materiale:
02-040 Råhvid, bomuld 100% re-cycling denim garn, 02-040, dobbeltgarn
02-041 Lys blå, bomuld 100% re-cycling denim garn, 02-041, dobbeltgarn
Teknik:
Skyggestrik / shadow knit i håndstrik på strikkepind 3mm
Tanken bag:
En miljøbevist vaskeklud i skyggestrik, hvor de to farver træder changerende frem i rudemønstret.
At strikke med et 100% genanvendeligt og miljøbevist bomuldsgarn, gør glæden ekstra stor, nu hvor
garnet er dejlig blødt og nemt at håndstrikke med.

Materiale:
02-050 gylden, 75% supima combed bomuld / 25% seacell, dobbeltgarn
Teknik:
Plissé med forskydningsmønster. Strikket på strikkemaskine med patentapparat.
Ved at jeg forskyder patentapparatet opstår der smukke rudemønstre på begge sider.
Derved er teknikken specielt velegnet til ex. karklude. Jeg strikker med 2 tråde og strikker det med så
lav en maskespænding som muligt, for at få en fasthed i tekstilet der er velegnet til karklud.
Tanken bag:
Garnet er lækkert blødt og nemt at strikke med. Nu hvor seacell har den anti-inflammatorisk effekt, er
den særlig velegnet til beklædning, karklude, vaskeklude, håndklæder m.m. Skønt at strikke med et
garn der bl.a. består af alger fra havet.

Lisbeth Degn

Materiale:
02-040 Råhvid, bomuld 100% re-cycling denim garn, dobbeltgarn
02-041 Lys blå, bomuld 100% re-cycling denim garn, dobbeltgarn
Teknik:
Hækling.
Tanken bag: En ikke for tyk klud, der var ens på begge sider og hvor der bruges næsten lige meget
garn af begge farver.
Louise Ravnløkke

Materiale:
Karkluden er strikket af:
02-040 Råhvid, bomuld 100% re-cycling denim garn
03-161 Ecru 100% hør Nm 26/4 6.500m/kg
Teknik:
Som teknik har jeg har været interesseret i at give karkluden mere form, stadigt med fokus på
funktionen. Kluden er strikket i en kombination af fuld rib og bisser på en deling 5 dobbeltapparat
strikkemaskine. Kanterne er lukket med et strikket foldebånd af bambusgarn (ikke fra GIF).
Tanken bag:
Tanken var at kombinerer bomuld og hør, som et klassisk materialevalg vi kender fra viskestykker. Jeg er
interesseret i at arbejde med den matte bomuld over for den blanke Hør Ecru. Egentlig ville jeg gerne

have brugt Bomuld 100% re-cycling, som det primære garn og Hør Ecru til bisserne, men Hør Ecru var
lidt for stift til single strik trods den løse kvalitet og grove deling på maskinen. Hør Ecru er derfor brugt i
fuld rib og Bomuld 100% re-cycling, brugt ved bisser. Det giver en fin relief i både struktur og nuancer
af ecru, sluttet af petrol-blå kanter.
Skulle jeg lave endnu en klud, ville jeg skiftevis lave bisser på både ret- og vrangside. Det ville være
interessant idet karkluden som sådan har to forsider.
Susanne Rishede

Materiale:
02-041 Lys blå, bomuld 100% re-cycling denim garn
03-161 Ecru 100% hør Nm 26/4 6.500m/kg
Teknik:
Labyrint Jacquard i overspring.
Strikket på dobbeltapparatet med enkeltstribet eller nistret bagside.
Tanken bag:
Et meget lille bidrag til løsning af vores klodes problemer -slut med nano fibre i vores drikkevand!
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