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GarnGalleriets nyhedsbrev
Maj 2015

Kære kreative venner – så er det endelig forår! Nu er det snart varmt nok til at hive strikketøj, rok 
og væv med udenfor, så vi kan få lidt sol på næsen samtidig med at vi hygger med vores hobby / 
passion.

Maj – Månedens farve på fiber: ”Festival”
Friske, festlige farver er der på maj måneds fiber. Jeg har farvet på 3 forskellige slags fibre som 
sædvanligt: polwarth uld, merino/silke og min luksus-sokkeblanding (Superwash BFL, silke og 
nylon)
”Festival” er en gradient. Farverne skifter gennem fiberbåndet, begyndende med lys lilla, lys blå og 
aqua over frisk grøn, citrongul og orange til slut. Eller omvendt .. ;-)

Farvenavn: ”Festival”

Fibertyper, fra venstre:
Luksus sokkeblend (72% superwash BFL, 14% tussah silke og 14% nylon), 100 gram: kr 130,-
Merino/silke (70% merinould, 30% silke), 200 gram: kr 210,-
Polwarth, (100% uld), 200 gram: kr. 165,-

- disse priser er gældende i hele maj, også hvis der er udsolgt i webshoppen og man bestiller pr. 
mail eller telefon.
Se mere på webshoppen: http://garngalleriet.bigcartel.com/ 

Uldfestival i Saltum
I weekenden 9. - 10. maj er der igen hel-ulden fest i det nordjyske! Hele Saltum stiller op til en 
forrygende uldfestival med masser af salgsboder, foredrag, udstillinger m.m.
Jette A og jeg vil passe GarnGalleriets bod, der vil være proppet med garn og fibre i skønne farver. 
Vi glæder os til en fantastisk weekend og til at hilse på jer alle sammen :-)
Her er et link til Saltum Uldfestivals hjemmeside: http://www.uldfestival.dk 

Her kommer lige et billede af GarnGalleriets bod sidste år i Saltum – lige inden det gik løs lørdag 
formiddag!
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Nyhed på garnhylden
Jeg er meget glad for at kunne fortælle at der kommer et nyt garn til sortimentet af GarnGalleriets 
håndmalede kvalitetsgarner.
Dette garn er af den tykkere slags. Det er 100 % uld af corriedale får, blødt og lækkert. Garnet er 
3-trådet og har en løbelængde på ca. 100 meter pr 100 gram. Det passer til pind 6 – 7 mm, og den 
prøve jeg har strikket på pind 6 mm gav en masketæthed på 13 masker og 20 pinde på 10 x 10 
cm.
Jeg har ikke farvet på garnet endnu, men det går jeg så småt i gang med de kommende uger.

Garnet hedder ”Rapsodi”, og prisen bliver kr 119,- pr 100 gram farvet. Ufarvet koster det kr 99,- /
100 gram.

Strikkecafé i GarnGalleriet
Desværre bliver der ikke strikkecafé i maj, men jeg satser på at finde en ledig lørdag i juni .. 
Datoen kommer på FaceBook-siden, her i nyhedsbrevet og på bloggen – når jeg lige har fundet 
den!
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Butikken i Gl. Rye har åbent 3 dage om ugen, nemlig:

Onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12 – 18.
I dag, Bededag, er der lukket, og det vil der også være Kr. Himmelfartsdag. Dog er jeg (måske) lige 
i nærheden og kommer gerne og åbner butikken hvis man ringer først og aftaler det :-)

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. 
(Swipp kan bruges af alle med smartphones via mobilbank, undtagen Danske Bank-kunder)

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: 
https://instagram.com/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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