GARN

Emilielunden

Garn-dage på Emilielunden den 1. og 2. maj 2015
Kom med til to dage med fordybelse, inspiration,
komposition, tricks & håndværk!
Du kan deltage i én eller begge dage, hvor der ialt
er tre forskellige workshops.

Fredag den 1. maj kl. 10 - 16:

- Plantefarvning m. G-ULD
- Strik med tekstur m. Stine Hoelgaard Johansen

Lørdag den 2. maj kl. 10 - 16:

- Plantefarvning m. G-ULD
- Hæklede tørklæder m. Birgitte Breuning
Pris for én dag: 875,Pris for begge dage: 1475,- incl. evt. overnatning.
Tilmelding: charlottewiegand@gmail.com
Læs mere om kurserne på emilielunden.dk

G-ULD - Plantefarvning:

Stine Hoelgaard Johansen
- Strik med tekstur:
Få strik til at fremstå med en tekstur og struktur,
som var det et stykke vævet stof!
Vi vil arbejde med teknikker indenfor Væve- og
Patentstrik, Faldmasker m.m., som ved hjælp af nye
sammensætninger og små ændringer, kan fremstå
nyt og inspirerende. Med andre ord, du skal skabe
dit helt eget unikke stykke strik.
Medbring forskellige garner, i forskellige farver,
tykkelser, teksturer, tynd mohair, uld, flamégarn,
silke m.m, og tilhørende pinde. Tag gerne rester
med. Det er vigtigt at det er farver og garn du godt
kan lide at arbejde med, og som du evt. kunne
forestille dig at strikke noget med.
For øvede og letøvede.

Smukke ting går aldrig af mode, så nu er det tid til
at genoptage et gammelt håndværk. Lær på simple måder at opnå fantastiske farver. Det bliver en
inspirationsdag med fokus på fremgangsmåderne
med farvebade og bejdsning, og ikke så meget på
mængden af garn man kan få med hjem.
Medbring en notesbog + skriveredskaber + et
forklæde / praktisk overdel.
Beregn 40 kr. pr. fed du ønsker at farve.
Garnet afregnes med underviseren på selve dagen. Det er muligt at købe garn + farvemateriale til
egen farvning derhjemme.
Workshoppen er for både nybegyndere og øvede.

Birgitte Breuning - Hæklede tørklæder:
I denne workshop kan du hækle tørklæder af de
fineste garner; cashmere, alpaca, merinould og silke. Dette er luxus-udgaven á la de berømte Sophie
Digard-tørklæder. På én dag lærer vi at vælge materialer, hækle enkeltdele, samle delene og hækle
kant omkring tørklædet.
Birgitte har samlet 3 forskellige skønne, unikke
tørklæde-kits (ren cashmere, Merinosilk og alpaca)
som kan købes på kurset til favorabel pris 485,Man kan købe garndunter á 5 g. i mohair, alpaca
og uld til 20,- kr. Eller du kan selv medbringe garn!
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