
Nyhedsbrev marts 2018
Velkommen til det første nyhedsbrev fra Garngalleriet Mikrofarveri!

Så åbner jeg igen!
Efter ca. halvandet års pause fra farvningen og salg af spinde- og filtefibre er jeg nu på banen igen. 
Den opmærksomme læser vil nok have bemærket at navnet er en smule anderledes: Jeg har hæftet 
ordet ”Mikrofarveri” på. Dette for at tydeliggøre at min virksomhed beskæftiger sig med farvning 
og ikke som tidligere salg af garn, pinde m.m.
Garngalleriet Mikrofarveri vil komme til at bo her på bloggen, www.garngalleriet.dk. Udover 
websalg vil jeg også tage rundt til udvalgte messer, events og markeder. Det er jo vigtigt at folk kan 
få lov til at mærke på varerne, opleve farverne i virkeligheden og i det hele taget se giraffen! :)

Se mit aktuelle udvalg her:
https://garngalleriet.dk/webshop/
Man bestiller ved at sende mig en besked på den ene eller anden måde. Hvis jeg ikke har den 
ønskede farve/fiber på hylden skriver jeg den blot på farvning-to-do-listen.

FiberFest i Ry
Lørdag d. 10. marts er der FiberFest i Ry, hvor jeg vil være tilstede med en stand. Jeg vil slæbe hele 
lageret med den dag, så der skulle gerne være fiber-lækkerier for øjnene og for enhver smag! :)
Thomas (min kæreste) og jeg vil fortælle om og vise spinding på både rok og håndten, og der vil 
også være mulighed for at prøve at spinde selv. 
På standen får vi besøg af Dorthe Hedehus, der vil demonstrere sin elektriske rok, MIK II.
- Vi glæder os til en dejlig og forhåbentlig travl dag i Ry. Der er gratis adgang til FiberFesten og der 
er åbent fra kl 9 til 17.

Produkter og priser
Som skrevet er Garngalleriet Mikrofarveris produkter primært håndfarvede fibre.
Se den aktuelle prisliste her: https://garngalleriet.files.wordpress.com/2018/03/prisliste-fibre-
2018.pdf 
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Derudover vil jeg afholde workshops. De første 3 er stort set planlagt – i hvert fald er datoerne klar. 
Det bliver 2 spindeworkshops (den ene for begyndere) og en strikke-workshop. Se mere her: 
https://garngalleriet.dk/workshops/ 

Dette var alt for nu.

Følg med på bloggen: https://garngalleriet.dk/
På FaceBook: https://www.facebook.com/GarnGalleriet/ 
På Instagram: https://www.instagram.com/garngal/ 
og på Ravelry: https://www.ravelry.com/groups/garngalleriet-and-friends 

Farveglade hilsner fra
Birthe P
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