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Nem og kreativ garnfarvning Pernille Cordes Hent PDF Forlaget skriver: Du kan nemt farve dit eget garn
hjemme med forskellige sjove teknikker. Ved at bruge mikrobølgeovn går farvningen både nemt og hurtigt.
Du bliver præsenteret for tre nemme grundteknikker, farvebad, håndfarvning og farvning med farvepulver,

som du kan kombinere og bruge som basis for dine egne kreative ideer.

Farverne, der er brugt i bogen, hedder Acid-Dyes og er meget miljøvenlige. Farven fikseres og smitter ikke af,
da de er både vaskeægte og farveægte. 

Håndfarvning af garn er blevet meget populært i Danmark, og med denne bog får du rig mulighed for selv at
prøve det af derhjemme. 

Lad en helt ny verden udfolde sig, og få opskrifter på blandt andet meleret, stribet, colourfaded, speckled,
tone-i-tone, pastelfarvet og multifarvet garn samt grundviden til at udvikle dine egne flotte farver og

teknikker.

Pernille Cordes ejer butikken Englegarn og udvikler selv fantastiske strikke- og hækleopskrifter. Desuden
underviser hun i håndarbejde og har tidligere udgivet bøgerne Tunesisk hækling – til dig og din bolig, Den
store bog om tunesisk hækling og Strik og Stræk - en wellness strikkebog i samarbejde med Martha Miehe-

Renard.
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