
”Plantefarvning af uldgarn” - Weekendkursus

v/ Marie Didriksen og Lis Pedersen

Kom og få et indblik i en fantastisk verden af farver fra naturen og lær hvordan man farver med

planter på uldgarn. Der er uanede muligheder at finde i naturen af blomster, blade, bark, kogler og

svampe, som kan give farve til garn.

Om fredagen vil vi klargøre garn, bejdse det og klargøre planter mm. til kogning og lave

farvesupper klar til lørdag. Vi udvælger hvad der er på årstiden at farve med og I medbringer selv:

- Uldgarn, hvidt, creme, sand, lysegråt eller mellemgråt garn.

- Handsker og evt. forklæde.

- Frokostret til fællesbuffet, drikkevarer og service til eget brug.

Om lørdagen vil vi farve alt hvad vi kan. Garn af merinould tager mest imod farve, da fibrene er så

tynde, så jo grovere fibrene er, jo mindre farve tager det i mod. Strømpegarn kan også bruges,

selvom der er nylon i. Alpacagarn kan også bruges, men giver mere douchede farver. Der bliver

også mulighed for at lave solfarvet garn i glas, som I selv medbringer. Min. 1,5 liter og med låg. Her

kan I selv medbringe diverse blomster og planter (tørrede og friske) mm. som kan bruges til det.

I vil få kendskab til hvad man kan tilsætte farvegryden, hvis man vil ændre på nuancerne og en

gennemgang af gode planter der kan bruges, hvad man kan købe og hvor man kan købe det. Da

indigofarvning er en farveproces for sig, vil vi ikke farve med det, men kan fortælle om hvordan

man gør, hvis der er interesse for det.



Her er nogle gode planter mm. til farvning: Rejnfan, birkeblade, egeblade, lyng, rød hestehov,

gråbynke, rødbøg, kruset skræppe, brændenælde, lupiner, kastanjeblade, tagrør, kamille,

valnøddeblade, avocadoskaller og avocadosten og en masse andet. Nogle af planterne er

velegnede til at tørre, med giver ikke helt den samme intense farve som friske planter.

Tid:  Fredag d. 19.8. kl. 18-21 og lørdag d. 20.8.2022 kl. 9-16.

Sted:  Skovly, hos Marie Didriksen, Hjerndrup Nørrevej 35, Hjerndrup

Pris: Kr. 650.- (Kr. 800,- for ikke medlemmer) Max. 15 deltagere. Incl. Te/kaffe og kage.

Tilmeldingsfrist:  Fredag d. 15.7.2022 - max. 15 deltagere.

Kontaktperson:  Grethe Petersen, mobil 51425030 eller mail erikpe@moltrup-sogn.dk


