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April – Månedens farve på fiber: ”Jungle”
”Jungle”-farveholdningen er sammensat af skov-agtige grønne, røde og en grå. Jeg har sædvanen 
tro farvet på 3 forskellige fibertyper. Fibrene er farvet som gradient, i rækkefølgen røde, grå, mørk 
grøn til lys grøn, og sådan her ser de ud:

Farvenavn: ”Jungle”
Fibertyper, fra venstre:
Merino, 21 my, (100% uld), 200 gram: kr. 165,-
BFL/silke (70% merinould, 30% kidmohair), 200 gram: kr 210,-
PolPaca (75% polwarth, 25% sort alpaca), 100 gram: kr 130,-

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

Mine håndfarvede garner!
Her kommer en lille præsentation af de garnkvaliteter jeg selv farver. Efterhånden har jeg omkring 
40 forskellige ”ensfarvede” farver i opskriftsbogen, som jeg forsøger at have farvet op på alle 
garnkvaliteterne – det kniber dog lidt at følge med .. Derudover er der alle de multifarvede, som jeg 
laver ind imellem og på opfordring/bestilling. Men her en lille oversigt:

Opus
2-trådet uldgarn af fåreracen Bluefaced Leicester. Garnet har en løbelængde på 350 meter / 100 
gram, og passer til strik på pind 2,5 – 3,5 mm.
Opus er blødt og glansfuldt. Det tager flot imod farve og er behageligt at have på, også ind mod 
sart hud.
Pris pr 100 gram: kr 119,-
http://garngalleriet.bigcartel.com/category/opus-handpainted-bfl-yarn
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BFL-Steps
4-trådet strømpegarn bestående af 85% Bluefaced Leicester-uld og 15% nylon. Løbelængden er 
400 meter / 100 gram.
Det er et smukt, blødt og slidstærkt strømpegarn, der naturligvis også er velegnet til alt muligt 
andet strik. Garnet er superwashbehandlet og passer til strikkepinde 2,5 – 3,5 mm.
Pris pr. 100 gram: kr 119,-
http://garngalleriet.bigcartel.com/category/bfl-steps-handpainted-bfl-nylon-yarn 

Serenade
Dette er et såkaldt lace-garn, d.v.s. et meget tyndt 2-trådet garn velegnet til fine hulmønstrede 
sjaler og andet fint strik. Løbelængden er 725 meter pr 100 gram, og kvaliteten er 100 % 
merinould. Strikkes på meget tynde pinde (2 – 2,5 mm) hvis der ønskes en tæt kvalitet, men til 
sjaler og lignende bruges ofte pind 3,5 – 4,5 mm.
Pris pr. 100 gram: kr 119,-
http://garngalleriet.bigcartel.com/category/serenade-handpainted-merino-lace-yarn 
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Cantate
3-trådet strikkegarn i 100% falklands-uld. Lækker, blød sweater-kvalitet der strikkes på pind 3,5 – 4 
mm. Løbelængde 300 meter / 100 gram.
http://garngalleriet.bigcartel.com/category/cantate-100-falkland-wool-yarn 

- Og så er der en ny på vej ind i flokken: et tykt garn (til pind 6 – 7 mm) af 100 % corriedaleuld. 
Dette har jeg endnu ikke prøvet at farve på, men det er allerøverst på to-do listen :-) Dette nye 
garn tænker jeg at kalde ”Rapsodi”.

Strikkecafé i GarnGalleriet

Næste strikkecafé er lørdag d. 18. april, 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:
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Onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12 – 18.
Lige nu, op til Påske, er der åbent onsdag d. 1. april, men lukket i helligdagene torsdag og fredag. 
Dog er jeg i nærheden og kommer gerne og åbner butikken hvis man lige 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 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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