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Achtendertigste Uitgave

Inhoud Pakket

Touch of Amethyst 2 ply Pakket
● 50+  gram lontwol grey Corriedale
● 50 gram Art Batt: Amethyst uit de Crystal

Yarns Collection
● GarenSpin recept
● Voor nieuwe leden: een Unicorn Fairy TAIL

Diz: een gereedschap om
wol voor te bereiden op het
spinnen. Gemaakt door
Studio Spintol.

● een extraatje
● Voor de Braid of the

Month leden:
● Pumpkin Spice Pack:

50 gram Pumpkin Spice op
Texel, en 50 gram op

Organic Merino, plus algemeen recept voor
het maken van sokkengaren

Farting Unicorn Diz

De Prachtige Diz is het gevolg van de samenwerking
van Fairy TAIL met Studio Spintol.

De Unicorn op de Diz laat Rainbow Farts. Door de wol
door één van de gaten te trekken in de Diz maak je het
garen in de juiste dikte om lekker regelmatig te kunnen
spinnen. Dikker dan de voorbereide lont zal de draad
niet meer kunnen worden. Wil je graag minder
regelmaat: trek de wol dan expres door twee gaten: en
leg de wolletjes om en om klaar om te spinnen. Zo kan
je met regelmaat dik dun spinnen.

Handig en super cute! Gemaakt van prachtig hout door
Bregje.
Ontwerp van Fairy TAIL.

Hoe je een diz gebruikt om een Art Batt voor te
bereiden zie je in deze video:

Voorbereiden van een Batt om mee te spinnen- Sp…

Enjoy!
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https://www.youtube.com/watch?v=iET3h1GCFAc&t=5s
https://docs.google.com/document/d/1BXZssbh0bBSULab4RHL6IKMbuRX4UjeqEz-5D1VImkc/edit#heading=h.en3vqnuvyuya


Pak���b���h�i�v��� ‘Fa�r�e�’ Fin��� F�be� ���b’  Ok�o��r 2022

De wol

Grey Corriedale: a�omstig uit Engeland, heerlijk lange
stapellengte. Spint heel makkelijk. De glans is van nature
zo, en blijft. Mooi he?

Art Batt Amethyst: gemaakt uit verschillende wolletjes op
voorraad aangevuld met zijde, bamboo en firestar.
Uiteraard ontbreekt een klein beetje paarse angelina niet
in deze Art Batt. Amethyst maakt deel uit van de Snow
White’s Crystal Yarn Collection. En is hier na te bestellen.

Recept

Het Garen Spint Recept is een combinatie dik dun bulky
garen. Hierbij maakt het niet uit hoe je twist is, en hoe dik
je garen. Ook hoef je niet perse dun of regelmatig te
spinnen. Heerlijk go with the flow dus!

‘Touch of Amethyst’ kan toegepast worden op de
volgende kleuren uit de Crystal Yarn Collection:

Lapis Lazuli, Rhodochrosite, en Fluorite.

Labradoriet combineert beter met Black Shetland. En Eye
of the Tiger met Golden Alpaca. (nog niet in het
assortiment).

Amethyst, Lapis Lazuli en Fluorite combineren ook mooi
met een wit draadje.

Braid of the Month

Sinds de maand september kan je het Fiber lidmaatschap
uitbreiden met de Braid of the Month. Soms is de Braid
deel van het pakket, en krijg je dus dubbel de hoeveelheid
wol. EN andere keren is het zijn eigen ding. Dat is deze
maand het geval.

De Braid of the Month is Halloween Themed. En de kleuren
zijn Paars, fel Roze, groen, grijs en wit. Ohja, en een touch
of Orange. Want dat kan niet ontbreken. Fel oranje!

Wil je graag sokkengaren maken met je pakket: Dat is heel
slim! Want je hebt 2 verschillende lonten gekregen: een
heel zachte, en een heel sterke. Deze zijn super goed te
combineren tot een sokkengaren!

Wat je doet: je splitst de lonten in de breedte door er lange
strips van te maken die de helft van de breedte hebben
van de oorspronkelijke lont, en even lang zijn. Je deelt de
lont in de breedte in tweeën dus> daarmee ontstaan dus
lange strips die de helft zo dik zijn.

Combineer een strip texel met een strip merino tot 50
gram sokkengaren. Spin zo dun als je kan. WPI van het
garen moet 16-18 worden. Dus de afzonderlijke draadjes:
32-36 WPI minimum.

Heeeel veel plezier ervan! PS, als je op insta etc post,
gebruik dan #crystalyarn #fairytailfibersinvention en
#fairytailfibers bij je foto van het garen, daar maak je me
enorm blij mee! Alvast bedankt!

Heel veel Spin en Haak plezier!!

Marieke
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https://fairytailfibersshop.com/collections/art-batts/products/crystal-yarns-art-batts-for-spinning?variant=35954161320095
https://fairytailfibersshop.com/collections/club-memberships/products/braid-batt-of-the-month
https://docs.google.com/document/d/1BXZssbh0bBSULab4RHL6IKMbuRX4UjeqEz-5D1VImkc/edit#heading=h.en3vqnuvyuya

