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Kære medlem
Tak til alle jer der husker at få betalt jeres medlemskontingent i januar. Det er en
meget stor hjælp for os. Kun medlemmer der har betalt deres medlemskab kan
købe garner i webshoppen og deltage i den årlige generalforsamling.

Generalforsamling torsdag den 4. april 2019
07-502 Refleks 1mm, sølv

Forslag til dagsordnen skal modtages senest den 7. marts 2019. Forslaget sendes
til formanden Elke Reinholdt Nielsen på mail elke_rn@yahoo.dk. Tak.

Refleks- og glow garner
Alle refleks- og glowgarner kan findes i kategorien POLYESTER på webshoppen.
Refleksgarnerne er coated med mikroskopiske og stærkt reflekterende glasperler.
Glasperlerne fungerer som kugleformede linser, der returnerer det ubøjelige lys til
dets oprindelige kilde. Garnerne er lavet med 3M Scotchlite™.
07-500 Refleks 302, sølv

07-502 Refleks 1mm, sølv
07-500 Refleks 302, sølv
07-501 Refleks 301, guld

69,9% Glasperler, 15,2% Polyester, 13% Resin, 2,2% Alu
69,9% Glasperler, 15,2% Polyester, 13% Resin, 2,2% Alu
5% Glasperler, 22% Polyester, 7% Resin, 6% Alu

Reflektagarnet er et bånd belagt med en grå refleksfolie. Efterfølgende er båndet
ombundet med 2 krydsende tråde af polyacryl.
07-325-B Reflekta MX

07-501 Refleks 301, guld

91% Polyester, 9% Polyacryl

Glowing in the Dark er en polyester tråd coated med et fosforiserende pigment. Når
pigmentet udsættes for enten sollys og elektrisk lys, absorberes det på tråden. Det
absorberede lys afgives langsomt igen og i løbet af nogle timer bliver det
gulgrønne lys svagere i lysstyrke. Dette garn kan også anvendes udendørs.
07-477 Glowing in the dark

100% Polyester, fosforiserende pigment

Glowing in the dark ses her i kombination med
06-083 Tatami papirgarn blå

07-325-B Reflekta MX
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