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Vi er nu i gang med at skaffe nye garner til vores næste garn-
kort. 
Der er bestilt to japanske papirgarner, en tynd og en tyk. 
Anne Mette Larsen har allerede farvet på nogle af disse ja-
panske garner. Anne Mette arbejder for tiden på nye billeder 
på Statens Værksteder med netop de garner, som vi alle får 
adgang til med det nye garnkort. Lad dig inspirere af hendes 
flotte farvespil. (Se de to fotos af Anne Mettes farver.)
Derudover vil vores indkøber Helle Trolle gerne finde nogle 
bæredygtige garner, både når det gælder materialer og pro-
duktion.
Bestyrelsen forventer at have et nyt garnkort klar i det tidlige 
forår 2021. 

Der er også garn på vej til webshoppen, hvor tomme hylder nu bliver 
fyldt op. Hvis du har gået og savnet følgende garner:

100% Hamp garn fra Italien nr. 14/1, spoler med 1,75kg i en natur/
brunlig farve. Velegnet til trend på væv.
100% Hamp garn nr. 24/1, spoler med 1,6 kg også i natur/grålig.
Hampgarnet er kogt og egner sig bedst til håndstrik og væv. Brug den 
som skud i væv. Prøv eventuelt med dobbelttråd.
Hampen er den mest bæredygtige plante i naturen.

Recyklerede bomuldsgarn, en blå farve af recycle jeans og en råhvid der 
kan farves.  
Så kik ind på webshoppen og se, om de garner Du har savnet, ligger 
klar til dig. 

Bestyrelsen for Garnindkøbsforeningen ser positivt på fremtiden på baggrund af den gode energi og 
respons vi har modtaget i forbindelse med vores generalforsamling.

Hvor skal foreningen udvikle sig hen? Skal vi udvide vores søgen efter nye materialer til også 
at omfatte andet end garn? Kan foreningen moderniseres og struktureres på en anden måde?

Bestyrelsen ser frem til at høre fra gruppen og håber, at der kan arbejdes med nye visioner frem 
mod den næste generalforsamling i april 2021.
Har du som medlem nogle gode ideer og har du lyst til at deltage i det arbejde, er du meget vel-
kommen til at kontakte bestyrelsen.



En julegaveidé til garnindkøbsmedlemmer

Lotte Dalgaard og Paulette Adam har skrevet en ny vævebog: MAGI 
MED TRÅDE væv - form - struktur. De 144 sider er fyldt med 
gode råd, om at væve med aktive garner, dvs. crepegarner, elastiske 
garner og krympegarn. Bogen indeholder teori, praktiske råd, inspi-
rerende billeder og opskrifter på projekter med både tykke og tynde 
garner. Det er en nørdet, men alligevel lettilgængelig bog – en must 
have for enhver væver!
Bogen findes i både en dansk og en engelsk udgave og prisen er 290 
kr.

Følgende garner er brugt i bogen og 
købt hos Garnindkøbsforeningen:    
Alpacacrepe, High twist silk, Hør-
crepe, Overspundet ramie/hør, Linen/
hør med elastan, Kamgarn med lycra 
Nm, Krympegarn, Pemotex, Rubco, 
Silke stål, Viscose lamel

Illustration fra bogen Magi med tråde

07-001-01 Polyester Krympegarn https://yarn.dk/webshop/9-polyester/1328-07-001-01-polyester-krympegarn/ 

07-001-11 Polyester Krympegarn https://yarn.dk/webshop/9-polyester/1456-07-001-11-polyester-krympegarn/

Rubco har vi forskellige kvaliteter af.

48-001 Silke/Stål Råhvid https://yarn.dk/webshop/3-silke/1429-48-001-silkestaal-raahvid/

48-002 Silke/Stål Sort https://yarn.dk/webshop/3-silke/1432-48-002-silkestaal-sort/

06-025 Viskose Lamel Hvid https://yarn.dk/webshop/8-viskose/76-06-025-viskose-lamel-hvid/

06-030 Viskose lamel Sort https://yarn.dk/webshop/8-viskose/77-06-030-viskose-lamel-sort/

Webshoppen er altid åben og garner, der er bestilt senest den 21. december, vil bliver afsendt inden 
julefe-rien. Derefter sendes der igen fra den 3. januar 2021.

Vi minder om at få indbetalt kontingent for det kommende år. Kontingent betaling bliver tilgængelig på 
webshoppen fra den 1. januar 2021. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og tekstilnørder en glædelig jul og et godt nytår.

. 

Måske har du stadig noget garn på 
hylderne, ellers fører vi stadig disse 
kvaliteter: 




