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Inspirationsaften online 
Indtil da vil vi gerne gøre opmærksom på garnindkøbsforeningens dejlige garner.
Bestyrelsen er ifærd med at planlægge nogle online inspirationsaftner.
Vi vil gerne inspirerere til at flere medlemmer går igang med at indfarve på garnindkøbsforeningens lyse 
garner. Derfor holder vi et online inspirationsoplæg med G-uld 11. maj kl. 19.30. G-uld blev startet i 2013 
af Anne Støvlbæk Kjær og Louise Schelde Frederiksen. De vil fortælle om, hvordan man bliver iværksætter i 
farvernes verden. Send din tilmelding til Helle Trolle på hellerudetrolle@gmail.com senest 9. maj. 

Hold dig opdateret via vores hjemmeside www.yarn.dk og på foreningens facebook side @yarn.dk
Har du en idé til et emne for en online inspirationsaften i garnindkøbsforeningens regi, må du gerne 
skrive til bestyrelsen, så vil vi prøve om vi kan hjælpe hinanden med at få det sendt i luften. 
Send din idé til mail@annemettelarsen.dk

Nyt fra garnlageret
Garnlageret er fyldt op med den kraftige naturlige hamp og det recyclerede bomuldsgarn - hvidt og lys blå. 
Den blå er udviklet af genanvendte jeans.
Der er igen iriserende garn og guld tråd på vej til webshoppen.
Desuden er der fyldt op af demeter garnet i hvidt, gråt og sort.
Garnet er GOTS certificeret organisk ren ny uld - ubehandlet så det filter godt.
Det er en populær kvalitet, og vi har valgt at supplere samlingen med tre farvede demeter garner på det nye 
garnkort. Så glæd jer til de nye farver.

Det nye garnkort, som du vil modtage her i forsommeren
Udover de tre farvede demetergarner er der to smukke japanske papirgarn - et tyndt og en kraftigere kvalitet 
- på vej til det nye garnkort. Derudover arbejder vi stadig på at finde et godt tæppegarn. Vi er i dialog med 
Hoelfeldt Lund i Norge.

Årets generalforsamling er på grund af corona udsat til mandag 23. august. En indkaldelse bliver 
udsendt senere.

Lukkedage på garnlageret:
Garnlager holder lukket fra onsdag den 12/5 til og med mandag den 31/5 på grund af kursus. 
Den sidste bestilling modtages mandag den 10/5. 



Værkstedsportræt af Mette Mehlsen

Jeg er uddannet tekstilformidler.

Min lidenskab for farvning med planter begyndte, da jeg arbejdede med plantefarvede tekstiler fra 1800-tallet 
på Hjerl Hede. Det giver mig altid en stor forståelse for teknikker og metoder, når jeg selv afprøver og har det i 
hænderne. 

Derfor begyndte jeg for 7 år siden at eksperimentere med at plantefarve mit eget garn. Jeg opdagede hurtigt de 
uendelige muligheder, håndværket indeholdte, og en ny verden åbnede sig for mig.
Mit garn er farvet med planter, jeg har plukket i den natur, som jeg er omgivet af i den vestlige del af Jylland.  
Jeg høster planterne både tidlig og sent på sæsonen, og jeg samler forsyninger, som jeg kan bruge senere på 
året. Jeg komplimenterer dette med cochenille, kraprod og indigo.
Jeg eksperimenterer hele tiden og bliver mere erfaren i at iagttage farverne. Den enkelte farve kan ændre sig 
alt efter, om jeg farver med planten tidlig i dens vækstsæson, om jeg fermenterer farvesuppen. Jeg arbejder 
altid udendørs med farvningen, der er mine erfaringer, at indigofarvning giver forskellige resultater om jeg 
farver i frostvejr eller på en varm sommerdag.

Der er mange processer i håndværket. Jeg har ikke selv får, jeg køber mit uldgarn hos yarn.dk. Den uld jeg 
farver på er biodynamisk økologisk KbT certificeret af IMO, Tyskland.

Jeg køber garnet på cones, vinder det op i fed på 50 gram stykket. Jeg farver mellem 100 og 200 gram ad 
gangen. Så har jeg hele tiden muligheden for at følge processen i gryderne. De fleste farvninger lader jeg stå til 
dagen efter, sådan at de køler langsomt af. Derefter skyller jeg garnet for overskudsfarve og vinder det op i små 
bundter.

Jeg samarbejder med Loop i London, jeg designer og skriver opskrifter til mit plantefarvede garn som jeg bl.a. 
sælger hos www.loopknittingshop.com 
Har man lyst til at følge mit arbejde med plantefarvning og tekstile håndværk kan man kigge med på IG profi-
len,  mette_mehlsen 
Jeg kan kontaktes via personlig besked på IG og på mail, vettermehlsen@gmail.com 




