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Kære medlem
Garnkortet 2018 er sendt ud og vi håber, at I vil lade jer inspirere. Som altid hører vi meget gerne, hvis der er særlige
ønsker til næste års nye garner. Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til de flittige hænder, der hjalp os med at sætte de
nye garner på kort. Garndagen er fyldt med god inspirerende snak hen over bordet og udveksling af ideer.
Tak til Væveværkstedet i Smallegade, Frederiksberg for at stille deres værksted til rådighed.

Præsentation af nye garner 2018

27-001-12 Bomuld/Polyester Bånd

17-001-10 Uld Alpaka Sort/
Ecru

17-001-02 Uld Alpaka Sort

72-001-12 Polyester Tubegarn

07-001-08 Hologram 1mm

17-001-00 Uld Alpaka Ecru

På garnkortet finder du denne gang en del effektgarner.
Blandt disse er Polyester Tubegarn, en sort tyk mikrofibertråd i
en groft strikket tube af ekstrafint merinould. Den fine merinould
i det yderste lag kan valkes, hvilket kan skabe spændende
strukturforskelle mellem kernen af microfiber og tuben af uld. I
kombination med tyndere eller stivere garner, er det muligt at
eksperimentere med volumiøse strukturer i stor skala. Kan nu
også fås i 100 g fed.
Effektgarnet Hologram 1 mm er en flad metalliseret polyesterfilm, der giver en meget fin og farverig holografisk effekt, når
lyset rammer tråden. Den flade og glatte tråd kan, evt. sammen
med en løbetråd, bruges som effekt i både strikkede og vævede
tekstiler.
I finder de to garner i kategorien POLYESTER på webshoppen.

Til garnkortet er også valgt nogle klassiske bomuldsgarner i
farverne sort og ecru. Det helt runde garn er entrådet, vokset og
klar til maskinstrik. De to flade bånd er merceriseret bomuld i
henholdsvis 1 og 3 mm tykkelse.
Bomuld/polyester bånd er et luftigt tolagsgarn med en
exceptionel struktur. Garnet kan også anvendes som kantebånd
eller som andre effekter på beklædning.
I finder garnerne i kategorien BOMULD på webshoppen.

Bouclegarnerne i uld, alpaka og polyamid er en lækker
kvalitet der fås i hvid, sort og meleret hvid med sort midte.
I finder garnerne i kategorien ULD på webshoppen.

Ved varmepåvirkning (damp) af Polyester krympegarn
krymper garnet voldsomt sammen, og er derfor yderst velegnet
til dobbelt- eller flerlags vævning og dobbeltstrik, hvor det ene
lag skal trække sig sammen og det andet skal forblive stabilt.
I finder garnet i kategorien POLYESTER på webshoppen.

02-003-02 Bomuld 3mm
Sort

02-001-00 Bomuld 1mm
Ecru
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Emilie Palle Holm studerer tekstildesign på
Designskolen Kolding og har i den forbindelse
udviklet en tekstilkollektion med fokus på
volumen og dybdedannelse i vævede tekstiler.
Hun har i udviklingen undersøgt og anvendt
Polyester Krympegarn. Emilie fortæller her
lidt om hendes proces.
Krympegarnet består af 100% polyester og
har en høj krympeevne ved dampbehandling.
Jeg har, i det viste vævede tekstil, anvendt
polyester krympegarnet i en dobbeltvæv med
en hvid krympegarnskæde og en lys grå
bomuldskæde.
Dybdedannelsen i tekstilet sker som et resultat
af materialesammensætningen, konstruktionen i væven og efterbehandlingen af
tekstilet.
Jeg har i bomuldskæden lærredsvævet
farveseparerede stribesektioner med Baruffauld systematisk afbrudt af korte forløb med
sammenbinding af de to lag i dobbeltvæven. I
stribesektionerne har jeg ladet polyester
krympegarns-kæden flottére.
Ved efterfølgende dampning af det færdigvævede tekstil krymper krympegarnet, mens
bomuldskæden og uldskuddet ikke påvirkes
af denne efterbehandling. Dette skaber en
voluminøs overflade med tætte læg som
yderligere understreges af farvebrugen.

07-001-01 Polyester
Krympegarn

Fotos af Emilie Palle Holm, studerende på Designskolen Kolding

Åbent hus 2018
Garnindkøbsforeningen holder åbent hus på lageret midt i november.
Kom og besøg lageret, se alle garnerne, og du kan selvfølgelig også 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.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Garnindkøbsforeningen af 1998

Besøg os på Facebook
–Mød de andre medlemmer, byt garn eller se nyheder
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