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FiberFesten i Ry (d. 7. marts) venter lige om hjørnet, og jeg er i gang med at forberede workshop. 
Min workshop handler om at strikke med håndfarvet garn på en måde så man selv har kontrol over 
farvefordeling og evt. mønstring i strikketøjet.
Mange kender det: Ofte forelsker man sig i et håndfarvet garnbundt med smukke farver, men når 
man så begynder at strikke af det bliver farverne kaotiske og ”mudrede” og ikke nær så smukke 
som i selve garnbundtet.
Det kan man heldigvis komme ud over. Ved hjælp af lidt observation, planlægning, enkle 
udregninger og et par strikkeprøver bliver det muligt at styre farvesekvenserne og eksempelvis 
strikke vertikale søjler af ren farve, harlekintern eller spiralmønstre.
Da garnets farver og sekvens naturligvis er givet på forhånd er der naturligvis begrænsninger. Alt 
det kigger vi på på workshoppen imens der strikkes en prøve.

Man kan kalde det en form for ”mindful knitting”, hvor man er bevidst om farvernes placering i det 
strikkede, og man har kontrol over farvefordelingen i stedet for at lade tilfældighederne råde!
Det er første gang jeg skal holde workshop i denne teknik, så jeg er meget spændt på om det 
bliver taget vel imod, eller om det kun er mig der synes det er fascinerende og smart! .. :-)

Se FiberFestens hjemmeside, hvor man, udover at melde sig til en af de spændende workshops, 
også kan se hvilke salgsboder m.m. der kommer: 
http://fiberfest.blogspot.dk/ 
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Apropos workshop..
- så har jeg jo netop afholdt begynder-spindeworkshop for en flok dygtige og top-motiverede nye 
spindere. Det var bare så hyggeligt (synes jeg i hvert fald) og jeg fornemmer at kursisterne gik 
glade hjem med nye kundskaber og lyst til mere spinderi. Her er lige et par stemningsbilleder fra 
en ulden dag:

Næste begynder-workshop bliver afholdt engang efter sommerferien, og vil blive annonceret her i 
nyhedsbrevet, på bloggen og på FB-siden.

Marts – Månedens farve på fiber: ”Blåbær / Blueberry”
Blåbær-farven, en dyb, mørk blåviolet, har jeg længe haft lyst til at lave. Så nu er den her altså – 
på den helt forkerte årstid – på 3 forskellige fibertyper. 
Som vanligt for månedens farve på fiber til nedsat pris i forhold til lignende produkter i shoppen.
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Farvenavn: ”Blåbær / Blueberry”
Fibertyper, fra venstre:
Finuld/grå merino/lama (lige dele af hver), 100 gram: kr 130,-
Bluefaced Leicester (BFL) uld (100% uld), 200 gram: kr. 165,-
Merino/silke (70% merinould, 30% silke), 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.

Vævede tørklæder
Jeg er for nylig blevet færdig med at væve 4 dejlige tørklæder/stolaer. De er alle vævet i to-skaft 
(lærredsbinding) med diskrete kamstriber. Trenden er ens for alle tørklæder: en fin, mørkegrå 
alpaca. 
Islættet er derimod forskelligt for alle tørklæderne, men alt islætsgarn er dog håndspundet af mig. 
Farverne varierer, og det gør fibersammensætningenogså.
Tørklæderne måler 38 cm i bredden og mellem 165 – 180 cm i længden, plus frynser.

De har fået navne .. : ”Gypsy”, ”Jupiter”, ”Forest Lake” og ”Spikes”. 
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Alle tørklæderne vejer lige i omegnen af 100 gram, så det er lette og lækre tekstiler.
Pris pr. stk: kr. 850,-
Se flere detaljer og flere fotos i webshoppen: http://garngalleriet.bigcartel.com/category/woven-
items

Strikkecafé i GarnGalleriet

Næste strikkecafé er lørdag d. 21. marts, 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 :-)

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

Onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12 – 18.

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 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 
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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