Liker du å strikke - lyst å
lære noe nytt?
Da er kanskje dette noe for
deg!
GarnBørsen arrangerer korte workshops i ulike teknikker
innen garnfarging. Varighet er ca 4-5 timer, det er
inkludert noe venting så husk å ta med strikketøyet.
Vi kan holde workshoper på dagtid (10-14), ettermiddag
(16-20) eller lørdag (11-15)
Line fra GarnBørsen vil gi deltakerne en grunnleggende opplæring i
prinsippene ved å farge garn og litt fargelære. Så går vi litt i dybden
på teknikken til workshopen.
Vi kan ha 4-6 deltakere per gang og vi jobber hovedsakelig ute, husk
varme klær.
Er du interessert i å delta på en workshop eller bli informert om neste
ledige mulighet, send oss en mail post@garnborsen.no
Når vi farger garn kan det fort bli litt ventetid - så ta gjerne med et
strikke- hekletøy så koser vi oss innimellom.
Workshopen koster kr.500,- (kr 600,- Mitt drømme plagg) per deltaker og
inkluderer alt nødvendig materiell til fargingen men garn kommer i
tillegg.
Husk å ha på tøy du ikke er redd for og ha gjerne med et forkle og
oppvaskhansker.
Vi gleder oss masse til å være sammen med deg en dag!
Hilsen
Line og GarnBørsen gjengen
Her er de foreløpige konseptene - flere kommer:-)

Male på garn - vi maler på norsk ullgarn (Fjord) som
er spunnet ved Hillesvåg spinneri. Målet er å lage
garn til enten ett par votter eller sokker. 100 gram
garn er nok. Deltakeren velger om de vil male på en
eller to bunter - natur eller grå.

Male på garn - vi maler på norsk ullgarn (Sølje)
som er spunnet ved Hillesvåg spinneri. Målet er å
lage garn til et nordisk sjal (200 gram).
Deltakeren velger om de vil male på en eller to
bunter - naturlig grå.

Mitt drømme-plagg - her treffes vi i ca en time i
uken før workshopen og planlegger sammen valg av
garn og teknikk. Her er det mulig å komme med en
oppskrift utifra denne velger vi garn og teknikk.
Denne workshopen er perfekt hvis du har en ide om
et unikt plagg du vil lage.
Male på garn - vi maler på Superfin merino enten
med eller uten forsterkning. Målet er å lage garn
til enten ett par votter, sokker eller til mønster
på en genser. 100 gram garn er nok. Deltakeren
velger om de vil male på en eller to bunter natur.

Fluffy farging liker du det litt hårete og blanke
som man finner i Mohair / silke og Brushed alpakka/
silke garn. Her lager vi garn til enten en lue eller
en detaljer på en genser/ jakke. Fargene oppfører
seg litt annerledes på dette garnet og det fokuserer
vi på.

