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Så gik årets første måned, sådan temmelig lynhurtigt, forekommer det mig. Men jeg er klar med 
februars farveholdning!

Februars farve på fiber: ”Grul / Grellow”
Der er flere, der har efterspurgt en farvekombination med gult og gråt, og her er den så! 2 gule 
nuancer og 2 grå (eller nærmere gråviolette). Farvens navn ”Grul” er en sammentrækning af grå 
og gul, og tilsvarende på engelsk. Lidt søgt, måske, men noget skal man jo finde på! :-)

Farvenavn: ”Grul” / ”Grellow”
Fibertyper, fra venstre:
PolPaca (75% polwarth uld / 25% sort babyalpaca), 100 gram: kr 130,-
Falkland uld (100% uld), 200 gram: kr. 165,-
Merino/bambus (70% merinould, 30% bambus), 200 gram: kr 210,-

- disse priser er gældende i hele februar, også hvis der er udsolgt i webshoppen og man bestiller 
pr. mail eller telefon.

Nyhed!
Som nogen måske har opdaget ud fra mine fotos på FaceBook-
siden og på GarnGalleriets blog er jeg blevet ret fascineret af den 
gamle skandinaviske strikketeknik tvebinding.

Til tvebinding, der oftest bruges til vanter, huer og andre mindre 
sager, strikker man med to tråde hele tiden. Trådene holdes i 
højre hånd (se, det er anderledes...!) 
Trådene snos om hinanden for hver maske, hvilket giver et tæt, 
varmt og meget lækkert stykke strik. Der bruges helt almindelige 
strikkepinde, men garnet er specielt, da det helst skal være Z-
tvundet. ”Normalt” strikkegarn er S-tvundet og ikke så velegnet, 
da det bliver meget hårdt og overtvundet ved tvebinding.
Jeg har så fået noget skønt svensk-spundet Z-garn til landet, 
naturligvis!
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Det er 2-trådet Z-tvundet uldgarn i 3 naturfarver: hvid, lys grå og mørk grå. Løbelængden er  300 
meter på 100 gram.

Pris pr 100 gram Z-garn: kr 55,-

Z-garn er også velegnet til almindelig strikning. 
Hvis det ønskes kan jeg også farve garnet. Tal med mig om 
farver og pris! :-)

Der er også kommet en bog om tvebindingsteknikken. Bogen 
hedder ”Lekker Warm - So Warm”, er fra 2014 og skrevet af 
hollandske Carla Meijsen. Bogen er på både hollandsk og 
engelsk og har masser af instruktive fotos, et spændende afsnit 
om historien bag, og naturligvis mange dejlige tvebindings-
opskrifter. Se mere på bloggen: 
https://garngalleriet.wordpress.com/

Pris: Carla Meijsen: ”So Warm”: kr. 256 plus forsendelse.
(obs: begrænset lager!)

Strikkecafé i GarnGalleriet

Næste strikkecafé er lørdag d. 14. februar, fra kl 13 til kl 17.
Jeg sørger for kaffe/te, kage, frugt og nødder, og opkræver kr 30 pr. deltager til dækning af dette.
Jeg vil gerne bede om tilmelding til min mail eller telefon – dette af hensyn til indkøb og 
siddepladser.
Alle er velkomne! Medbring strikketøj, spinderi eller andet håndarbejde. Det bliver hyggeligt :-)
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Spindeworkshop

Der er et par enkelte ledige pladser på dette hold:
21. februar, kl. 9.30 til 16:
Begynder-workshop.
Introduktion til spindefibre, spinderedskaber og gundlæggende spindeteknik. Man prøver at karte 
uld (evt. også kæmme) og spinde det til en tråd på rok og/eller håndten. Dernæst tvinding og 
færdiggørelse af garnet.
Medbring om muligt egen rok. Jeg har håndtene til låns.

Pris kr. 350,-
Sted: GarnGalleriet, Horsensvej 46, Gl. Rye, 8680 Ry
Der udleveres fibre til brug på kurset.
Holdstørrelse: mindst 6 og højst 10 personer.
Tilmelding er bindende og foregår ved indbetaling af kursusbeløbet.

Butikken i Gl. Rye har åbent 3 dage om ugen, nemlig:

Onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12 – 18.
- også i vinterferien.

At handle i webshoppen
Husk at man, når der bestilles varer på webshoppen ALDRIG kommer til at betale mere i porto end 
det rent faktisk koster at sende (med Post Danmark). Hvis man vælger flere varer er systemet 
sådan opbygget at det lægger portoen for hver vare sammen. Det kan desværre ikke 
programmeres til at tage højde for vægt og takster o.s.v. Derfor går jeg ind og vurderer hver enkelt 
ordre, og hvis der er betalt for meget i forsendelse refunderer jeg hurtigst muligt det, der er betalt 
for meget.

Husk også at PayPal-betaling ikke kræver at man har en PayPal-konto. Man kan bruge sit Dankort 
eller Visakort gennem PayPal-systemet, og man betaler som kunde ingen gebyrer for betalingen.

Jeg modtager gerne bestillinger på mail eller tlf, og modtager også gerne betaling ved 
bankoverførsel – efter aftale. Som noget nyt kan jeg nu også modtage mobil-betaling med Swipp.

Tak fordi du læste med!
Du kan følge aktiviteterne fra GarnGalleriet på Facebook:
https://www.facebook.com/GarnGalleriet
På Ravelry:
http://www.ravelry.com/groups/garngalleriet-and-friends
På Instagram, hvor jeg hedder GarnGal 
eller på bloggen: http://garngalleriet.wordpress.com/

Hvis du ikke ønsker at modtage flere nyhedsbreve fra GarnGalleriet bedes du sende mig en mail, 
og jeg vil fjerne din adresse fra mailinglisten.

Mange garnglade hilsner fra den GarnGale! :-)
Birthe P, GarnGalleriet 
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