Garnindkøbsforeningen af 1998
NYHEDSBREV JUNI 2018

Kære medlem

Sommeren er rundt om hjørnet og som altid holder vi også en velfortjent pause. Det
betyder, at sidste dag for bestilling af garn før sommerferien er den 8. juli.
Webshoppen holder derefter lukket til og med den 29. juli.
Garnudsalget har været velbesøgt, og det glæder os, at vi har fået ryddet hylderne
så vi er klar til alle de nye garner 2018.
07-367 Rubco Klar Mat Nm 1,1

Besøg os på facebook - Mød de andre medlemmer, byt garn eller se nyheder. Har I
lyst til at dele nogle af jeres ideer og værker med andre i foreningen, er I meget
velkomne til at benytte Garnindkøbsforeningens facebookside.

Snigpremiere 2018
Datoen for næste snigpremiere er fastlagt. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 29.
september 2018, og vær en af de første, der får de nye garner i hænderne. Vi glæder
os utroligt meget til, at vi endnu en gang kan kan sende jer et spændende nyt
garnkort.
07-404 Rubco rustfri stål lys grå

Nyt fra garnlageret
Vi har fået omspolet udsalgsgarnet Mykonos til mindre oplægninger. Krydsnøglerne
på 100 g er tilgængelige i webshoppen med 50 % rabat. Dette gælder både
07-140-01 Mykonos Hvid og 07-140-02 Mykonos Sort.
Endelig har vi trods produktionsvanskeligheder hos producenten, fået 07-377 Rubco
klar sort, 07-367 Rubco Klar Mat Nm 1,1 og 07-404 Rubco rustfri stål lys grå tilbage
på lageret.

07-377 Rubco Klar sort

Husk at du altid henvende dig på mail til info@yarn.dk og høre nærmere omkring de
enkelte garner. Vi modtager også meget gerne ønsker.

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
Ved generalforsamlingen i april trådte 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Som
tidligere lovet præsenterer de nye bestyrelsesmedlemmer, samt vores nye indkøber
sig her.

Anne Madsen (1945) Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet teknisk assistent, men har hele mit liv haft interesse for det tekstile,
strik, broderi, syning.
Interessen blev yderligere vakt, da jeg i 1991 begyndte at skaftevæve i Væveskolen i
Greve. Jeg har for det meste beskæftiget mig med brugstekstiler.
Jeg var medudgiver på bogen; Væv i tiden, 25 år med Væveskolen.
Anne Madsen

I en del år har jeg afholdt korte kurser i brikvævning, vævede kurve samt
taskesyning.
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Lise Troensegaard (1940) Bestyrelsessuppleant
Min vævekarriere startede i Norge på aftenkursus, hvor mit første væveprojekt var et
vægtæppe i Krokbragd!!! Væveteori og bindingslære var ikke noget, der var
interesse for.

Lise Troensegaard

Det blev der rettet op på, da jeg efter hjemkomst til Danmark tog Væverlaugets
kurser hos Hanne Klamer i Sorø. Siden har jeg deltaget i mange korte kurser med
meget varieret indhold. Jeg nyder selve væveprocessen, hvor jeg væver forskellige
brugstekstiler.

Helle Rude Trolle Indkøber
Uden materialer og inspiration er det svært at udvikle de tekstilfaglige felter.
Garnindkøbsforeningen af 1998 har faktisk været med til at give mig en del
inspirerende skub gennem årene.
At modtage et nyt garnkort og lade fingrene glide over trådene, kan minde om at
åbne et gammeldags atlas over vejene i Europa og lade fingeren følge den
lysegrønne streg - vej symbolet — ud i det ukendte. Hvad kan jeg opleve og hvor vil
jeg havne? Utallige vævede projekter har været skabt i teorien - knap så mange i
praksis, men jeg har haft glæden ved at lade fantasien få frit løb.

Helle Rude Trolle

Mit navn er Helle Rude Trolle og jeg er foreningens nye garnindkøber. Jeg er
uddannet væver fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding og har skabt et arbejdsliv, der
både giver mig mulighed for at udvikle mine egne vævede arbejder og at undervise
indenfor mit fag. Jeg har i mange år undervist på Designskolen Kolding, Skals - og
Rødding Højskole samt i en række af landets vævekredse, hvor favorit emnet har
været dobbelt væv og alle de muligheder den teknik giver.
Lige nu er jeg optaget af indfarvning af mine garner og jeg er igang med at lære
mere om indfarvning med farvestoffer der giver blå. Det er indigo og især vaid, som
er interessant fordi planten kan dyrkes i Danmark. Her - først i juni - ser det desværre
ikke ud som om der bliver meget vaid at høste! Tørken er slem ved planterne og
jordlopper har kastet sig over dem - jeg håber det bedste. Til september rejser jeg til
Japan for at lære mere om indfarvningsmetoderne.
Jeg har været medlem af foreningen fra starten og var en periode formand .
Materiale muligheder har min interesse. Jeg glæder mig til at gå på opdagelse i
økologiske garner, garner med forskellige egenskaber, tråde der er matte og runde
og dem der er flade og glinsende . Fokus skal være på kvalitetsgarner, der kan
inspirere vores profesionelle arbejde og gerne skubbe foreningens medlemmer nye
steder hen.

De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen i Garnindkøbsforeningen af 1998

52-015 Hestehår/Bomuld
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