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Kære medlem
I bestyrelsen er vi glade for endelig at kunne imødekomme ønskerne om
kraftigere garner og præsenterer et nyt garnkort med et tykt uldgarn. Vi
arbejder stadig videre på at finde flere kraftigere garner til de kommende
garnkort. Vi håber, at I vil tage godt imod det og lade jer inspirere.
Tusind tak til de flittige hænder der hjalp os på garndagen i september.
Som altid en givende dag fyldt med tekstil-entusiasme, god inspirerende
snak hen over bordet og udveksling af ideer. Tak til Væveværkstedet i
Smallegade, Frederiksberg for at stille værkstedet til rådighed.

Det nye garnkort 2016

På garnkortet finder du Rubco i variationer, et europæisk produceret
papirgarn, samt et tykt valket uldgarn.
Vi er glade for at have fundet Rubco med glow in the dark i kernen
(07-402), så vi nu igen kan tilbyde to forskellige kvaliteter med glow in
the dark effekt. Glow in the dark outdoor (07-477) er også at finde på
garnhylderne. Garnet har Nm 2,5 og stemmer kvalitetsmæssigt overens
med vores andre Rubcogarner. Kernen, der er af polyester tråd coated
med fosforiserende pigment, lyser i mørke.
På kortet finder du ligeledes et meget lækkert supplement til vores nuværende metalgarner; de farvede kobbertråde. Rubco/rustfri stål garnet,
i farverne råhvid, lys grå og blå (07-403, 07-404, 07-405), består af en
kerne af rustfrit stål coated med polyurethan. Garnet indeholder 16 %
rustfri stål, der gør den delvis formbar og afstivende. En effekt der kan
benyttes i tekstiler, hvor formen skal memoreres.
Rubco er velegnet til udendørs såvel som indendørs brug.
Rubco sort (07-390) har samme tykkelse Nm 0,26, som den tidligere
Rubco (07-401) lagervare, men overfladen og farven varierer fra
tidligere.
Navnet Tatami er japansk, men dette Tatami papirgarn er, trods navnet,
produceret i Europa.
En tatami er en form for måtte, der bruges som gulvbelægning i rum
indrettet i traditionel japansk stil. Traditionelt benyttes risstrå til at skabe
kernen i måtten. Kernen dækkes af vævede strå, af lyse-siv (igusa) eller papirgarn som dette. Tatami måtter laves i standardmål, idet de er
præcist dobbelt så lange, som de er brede. De lange sider er normalt
indrammet af brokade eller jævnt stof.
Tatami papirgarnet kan anvendes til mange andre hæklede-, strikket-,
vævede tekstiler end tatami måtter.
Dette Tatami papirgarn er foldet af 16 mm papir, hvilket giver garnet det
flade udtryk. På lager findes råhvid, sort, blå og den originale strågrønne
farve, der anvendes til tatamimåtterne. (06-081, 06-082, 06-083, 06-084)

Endeligt har vi et tykt valket uldgarn i råhvid (14-007). Uldfibrene er kombineret af new zealandske-, engelske- og norske uldkvaliteter. Med garnet
kan opnås en kraftig tekstil kvalitet med god volumen eller et voluminøst
udtryk. Garnet egner sig ligeledes til indfarvning.
I har taget rigtig godt imod de bæredygtige garner fra september 2015.
Bomuld 100 % re-cycling råhvid (02-040) og lys blå (02-041) har solgt
rigtig godt og SeaCell/Bomuld (02-050) har været revet væk, men er atter
tilbage på hylderne senere på året.
Ligeledes er alle Rubco kvaliteter i forskellige farver, Biodynamisk Demeter uld (01-030, 01-035, 01-040), samt silkestål (48-001, 48-002) igen på
lager.

Åbent hus den 12. november.
Vi skal minde jer om, at I har muligheden for både at mærke, se
og købe alle de lækre kvalitetsgarner lørdag den 12. november fra
kl. 10.30 - 12.30, når vi holder åbent hus på garnlageret i Kolding.
Kl.10.30 – 11.00 vil garnerne blive præsenteret og derefter kan
garnlaget besøges, hvor der er mulighed for at købe garn. I må
gerne tage gæster med, der kan købe garn på jeres medlemskab.
Husk jeres loginmail og adgangskode, samt kreditkort, hvis I ønsker at handle garn.
Tilmelding senest 10. november til Dorthe Merete Lykke Jensen
på mail: info@yarn.dk

.
Vi glæder os til at se de produkter eller eksperimenter I får ud af garnerne.
Husk I altid er velkommen til at dele jeres erfaringer og undersøgelser med
Garnindkøbsforeningens garner på vores facebookside www.facebook.
com/yarn.dk eller sende fotos til info@yarn.dk.
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