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NYHEDSBREV OKTOBER 2019
Kære medlem
Garnkortet 2019 er sendt ud og vi håber at I vil lade jer inspirere. Tusind tak til de flittige hænder der hjalp os på
garndagen i oktober, der som altid var givende dag fyldt med god inspirerende snak hen over bordet og udveksling af
ideer. Tak til Væveværkstedet i Smallegade, Frederiksberg for igen at stille deres værksted til rådighed.

Præsentation af nye garner 2019
På garnkortet kan vi præsentere nogle nye bæredygtige
garner af bla. hamp. Hamp er den mest bæredygtige plante i
naturen. Den gror ubesværet uden brug af pesticider og har et
stort biomassepotentiale. Garnerne 03-010-09 Hamp Natur
Brunlig og 03-015-08 Hamp Natur Grålig er udviklet i Italien,
men hampen kommer fra flere steder i verden.

03-010-09 Hamp Natur Brunlig

“Hamp er indbegrebet af et bæredygtigt tekstil med gode
egenskaber: Hamp er en slidstærk tøjfiber, der holder godt på
varmen i kulden, virker afkølende for kroppen om sommeren
og fugten fra kroppen absorberes ubesværet. Faktisk har
planten nogle af de samme egenskaber, som man kender fra
uld. Hør- og hampetekstiler er behagelige at have på, og de er
langt mere bæredygtige end bomuld. Men de produceres ikke
i Danmark og kun i meget lille målestok i EU. Så det er stort
set kun Kina og Asien, der producerer hampetekstiler i dag”
(Uddrag fra artiklen link: “Fremtidens bæredygtige tekstiler
er lavet af hamp” af modedesigner og innovator Rachel
Kollerup og hampeekspert Bodil Engberg Pallesen,
Teknologisk Institut.)
Man kan læse mere om hampplanten og dens gode
egenskaber i dette interview link: RE: thinking hemp med
tekstildesigner Tanja Kirst, der i sit afgangsprojekt fra
Kunstakademiets Designskole KADK, Danmark i 2018 har
arbejdet med hamp som et muligt alternativ til den
miljøbelastende bomuld.
I finder garnerne under kategorien HAMP på webshoppen.

03-015-08 Hamp Natur Grålig

Efterspørgslen, på et gråt økologisk uldgarn i samme
kvalitet som vores nuværende Demeter uld, har været stor.
Derfor har vi valgt at supplere garnkortet med denne lyse
gråtone. Demeter uld er fremstillet af 100% økologisk uld
(Pure new wool) uden brug af pesticider eller andre kemiske
stoffer. Garnet har en god filteevne.
Produktet er Naturtextil IVN-BEST og GOTS certificeret.
01-045-08 Demeter Biodynamisk Kamgarn Grå Nm 28/2

I finder garnet under kategorien ULD på webshoppen.
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07-001-11 Polyester Krympegarn

Vi har haft en helt særlig mulighed for at indkøbe en farvet
Polyester krympegarn. Kvaliteten er den samme som den
hvide 07-001-01 Polyester Krympegarn. Ved varmepåvirkning
(damp) af Polyester Krympegarn krymper garnet voldsomt
sammen, og er derfor yderst velegnet til dobbelt- eller flerlags
vævning og dobbeltstrik, hvor det ene lag skal trække sig
sammen og det andet skal forblive stabilt. Hvis både kæde og
skud er krympegarn, vil vævningen trække sig voldsomt
sammen. Ønskes en mere moderat effekt, kan skuddet væves
med et ikke krympbart materiale.
I finder garnet i kategorien POLYESTER på webshoppen.

07-368 Rubco Sort Mat Nm
6,67

Foto:
Rubco Sort Nm 6,67 strikket
op til en selvbærende
konstruktion og monteret på
stol.

Rubcogarnerne 07-368 Rubco Sort og 07-374 Rubco Klar
Grå er to nye tykkelser, men af samme kvalitet som de
nuværende Rubcogarner. Denne tynde kvalitet kan bruges til
strik og vi hører gerne fra medlemmer, der har arbejdet med
garnet i deres strikkemaskine!
Rubco består af en polyestertråd, der er coated med termoplastisk polyuretan. Termoplastisk polyuretan er PVC-fri og fri
for blødgørende stoffer. Tråden har et smeltepunktet på
omkring 160 - 180 °C, varm ikke tråden mere end dette. Når
tråden varmebehandles, bliver den stivere efter smeltning og
hænger dermed sammen i sin konstruktion.
Rubco er velegnet til udendørs såvel som indendørs brug. Det
har en god farvefasthed og kan holde til skiftende vejrforhold.
I finder garnet i kategorien POLYURETHAN på webshoppen.

07-374 Rubco Klar Grå

På billedet ses et vævet
stykke tekstil, der er
varmebehandlet ved 160°C
i en varmepresse i 15 sek.

Endelig finder du to nye bastgarner af viskose med forskellig
glans. Garnerne har samme tykkelse og inspirerer til et
æstetisk udtryk, hvor de forskellige matheder anvendes som
effekt. Viskosebast er et fladt, foldet monofilament med en god
styrke. Det kan bruges til at opnå ekstraordinære effekter og
teksturer i alle typer af boligtekstiler og møbelstoffer, samt
applikationer inden for beklædning. Viskose er fremstillet af
plantefiberen cellulose, der har en god farveabsorption ved
hjælp af direkte farvestof (substansfarvestof).
I finder garnerne under kategorien VISKOSE på webshoppen.

06-040-01 Viskosebast Hvid
Mat

06-045-01 Viskosebast Hvid
Halvblank
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Vi opsøger hele tiden nye forhandlere og leder efter nye
garner. På en messe mødte vi blandt andre det engelske firma
link: Shepley Yarns. Shepley Yarns fremstiller de fineste 2
trådede uldgarner fra engelske får. 100% pure British wool.
Tykkelserne er 2/9.3 Nm og prisen er omkring 20 € pr. kg. Især
deres naturfarver og melerede garner er noget særligt og en af
firmaets specialiteter . Garnet sælges i cones (1,8 kg).
Farvekortet vises her ved siden af.
Vær opmærksom på:
Garnerne er IKKE er at finde på lager hos Garnindkøbsforeningen af 1998. Vi kan derfor IKKE kan være behjælpelige
med bestilling eller yderligere informationer.

Åbent hus 2019
Som altid holder Garnindkøbsforeningen af 1998 åbent hus på
lageret en dag i november. Du har her mulighed for at komme
og besøge lageret, se på alle garnerne, og selvfølgelig købe
løs af garnerne uden at skulle betale fragt. Kun medlemmer af
foreningen kan købe af garnerne, men du er velkommen til at
tage besøgende med. Mere information omkring den præcise
dato og tilmeldingsfrist senere.

Som altid hører bestyrelsen meget gerne de tilbagemeldinger I
måtte have. Er der særlige ønsker til næste års nye garner vil
vi gøre hvad vi kan, for at opfylde dem.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Garnindkøbsforeningen af 1998

Besøg os på facebook

...eller find os på Instagram
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