
Hej!!! 
Tusen tack för att du handlade i min webbshop!

Det gjorde mig riktigt glad. Varenda order gör mig glad nu. Det gör att jag vaknar med nya 
idéer på morgonen, och kravlar ut ur sängen med nya idéer som måste göras till verklighet
varje dag! (nästan…jag har också dåliga dagar)
Men det gör mig inspirerad och gör att jag vill inspirera!

Våren kommer, eller kommer våren?! 
Men JA, såklart den kommer! Och just nu blir jag överöst med nya garn och idéer. 
SandnesGarns nya merinoullkvalitet SUNDAY finns nu i hyllorna med det nya häftet 2008 
med enkla beskrivningar på västar, tröjor och koftor.
Inte direkt sommarkatalogen med stort S, men ändå. Modellerna funkar egentligen hela 
året, och jag kände att jag behöver ha det!
Du kan klicka här för att titta i häftet, när du klickar på bilden på någon modell så kommer 
information om storlek, garn och garnåtgång upp. Hela häftet har svensk text! : )

Garnet SUNDAY är 100% mulesingfri merinoull från Uruguay, som inte är 
superwashbehandlad. Det blir ju mera och mera fokus på det nu, och det är bra när 
producenten lyssnar på vad kunderna vill ha.
De har även startat ett samarbete med den danska designern PetiteKnit och hon har en 
egen färgkarta i samma garn. PetiteKnit stickar ju väldigt mycket av sina modeller i dubbel 
tråd. En tråd t.ex SUNDAY med en tråd KidSilk. Jag har ju det superfina Mohair Luxe från 
Langyarns att kombinera med för hennes beskrivningar.

https://garntua.se/produkt/sandnesgarn-sunday/
https://garntua.se/produkt/mohair-luxe/
https://garntua.se/produkt/mohair-luxe/
https://garntua.se/produkt/2008-sunday/


Jag kommer ta hem ca 25 färger blandat från de båda färgkartorna, som du kan se här! 
Jag bryr mig inte om att separera de i webshopen. Det är ju samma garn.

Jag håller nu på att sälja ut den vanliga Tunn Merinoull från SandnesGarn som är 
superwashbehandlad, och det finns fortfarande kvar att fynda på min REA.

Jag vill ha vår och sommarstickning nu! Bomull, viscose, lin. FÄRG….även om det 
stormar, regnar och plötsligt kommer det snö!

Men på mina stickor har det varit färgglatt en stund nu.

Det allra senaste som blev klart var min TropeaTee sommar t-shirt i det fina bandgarnet 
BLOOM från Langyarns

Du kan även klicka på bilderna i mailen så kommer du till aktuella sidor i webshopen för 
mera information

https://garntua.se/produkt/bloom/
https://garntua.se/produkt-kategori/rea/garn-rea/
https://garntua.se/produkt/sandnesgarn-sunday/


         TropeaTee i Langyarns BLOOM                              TropeaTee i SandnesGarn LINE

Jag hade stickat upp en Tropea i SandnesGarn LINE och var nyfiken på hur den skulle bli i
den fina garnet BLOOM. 
Det gick jättebra, och otroligt roligt och spännande garn att sticka i.
Det ändrar färg, och det har bitvis glansiga partier. Verkligen fint!
Många stannar upp när de ser axlarna, och kanske backar på att sticka denna då. Men det
är inte svårt. Jag har lagt upp en video på min YouTube kanal nu där jag visar hur man 
stickar/virkar/monterar denna tröja. I den samma filmen förklarar jag även hur man räknar 
om stickfastheten när man inte använder ”rätt" garn till beskrivningen.
Det finns länk till min YouTube kanal längst ner i mailet.

Jag skall visa ännu lite mera somrigt!
Jag har ju lite favoriter, och känner att jag inte behöver finna upp hjulet varje gång. Jag tar 
gärna modeller som jag gillar och stickar upp de i nya garn, eller nya färger!
Inget hokuspokus. Det nästa jag kommer göra är att sticka upp en FirenzeTee. Alltså 
samma modell som linnet, men jag gör den som t-shirt!

Firenzelinnet, är ett stickat löst linne som jag är väldigt nöjd med. Det går att sticka i 
massor av olika typer av garn, och vågar man så är det bara att ta något. Blanda själv för 
effekt, eller välj ett garn som du skulle vilja ha ett linne i! 
Jag har 2 olika beskrivningar på detta linnet.
Känner du att jag pratar väldigt grekiska nu?

Kan berätta att jag har börjat med kurs också! Dessa kurs kan du läsa om här! 
Kurs med få deltagare uppe på mitt kontor! Tyvärr är det svårt att erbjuda för dig som bor 
långt ifrån, men jag skulle kunna ta mig en bit om ni är en grupp.
2 olika nivåer har jag. En kurs för nybörjare och en för dig som kan sticka eller iallafall har 
stickat något.

https://garntua.se/produkt-kategori/kurs/


                                                                Väldigt väldigt mysigt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillbaks till linnet! Det originala Firenzelinnet har stickfasthet 15 m på st 7 mm. 
Det är löst och ledigt och min tanke var strandlinne!

https://garntua.se/produkt-kategori/kurs/
https://garntua.se/produkt/firenze-linne-40/
https://garntua.se/produkt/firenzelinne-kit/


Bild vänster: De två som ligger underst är stickade på rundsticka upp till ärmhålet, och den
översta är stickat med fram och bakstycke.
Bild höger:   Nu i vår har jag tagit in en ny bomull som är ekologisk och som har en 
fantastisk färgkarta! Langyarns Baby Cotton
Så jag har kombinerat ihop NYA kit med det garnet tillsammans med Schachenmayr 
TAHITI till Firenzelinnen.
Du kan göra i princip vilken färgkombination som helst! Kiten fins i storlekar från XS till 
XXL.
Och du kan även kombinera själv!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOL Dégradé nystan. 100% bomull, ett litet bredare bandgarn. Färgerna har nu dämpat 
sig lite i trendbilden. 
I Firenzelinnena finns det fortfarande möjlighet att spexa till ganska mycket för att få det 
riktigt karamelligt. 
Men trenden är lite åt detta hållet som du ser på denna bilden. Också väldigt roliga att 
sticka med!

Jag skall inte lägga upp ett helt fotoalbum i mailet, men vill du se vad man kan sticka i just 
detta garn så klicka på bilden. Då kommer sidan i webshopen upp, där du ser alla färger 
och längst ned finns modeller till garnet. Det stickas på stickor 5 - 9 mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personligen är jag väldigt svag för oliv/kakigröna nyanser

Och förra sommaren kom dessa gröna i WOOLADDICTS Sunshine och Happiness in i 
butiken. Man hinner ju liksom inte med allt man tänker och vill, så det blev inte av före i år 
att jag stickade i det!
Men nu så! Jag har stickat mig ett Firenzelinne, enfärgat grönt i Sunshine, och till det har 
jag också stickat mig en halsduk i samma färg i Happiness. 
Så nu har jag parat ihop så du kan se lite flera färger som man kan sticka sig ett set i! 
Ja, eller bara en av delarna om man vill det.

https://garntua.se/produkt/sol-degrade-30/
https://garntua.se/produkt/firenzelinne-kit/
https://garntua.se/produkt/firenzelinne-kit/
https://garntua.se/produkt/tahiti/
https://garntua.se/produkt/tahiti/
https://garntua.se/produkt/langyarns-baby-cotton/
https://garntua.se/produkt/sol-degrade-30/


                                Matchande färger i Sunshine och Happiness neutrala färger

Linnet blir jättebra i Sunshine, med fin glans och tyngd! 
Det är ekologisk och merceriserat bomull, lite kraftigare...och så coolt.
Så då har jag skrivit om beskrivningen till ett garn där jag får 17 m/10 cm på st 6 mm. 
Jag gillar verkligen detta garnet!
Jag kallar beskrivningen Firenze 50/50 fram till 4/4 kan du ladda ned beskrivningen gratis i
min webshop. Klicka på länken! 

Sjalen också! Detta verkar lovande, det är ju lite kul att det matchar!!!
Sjalen är ca 220 cm x 38 cm. En långsmal trekantssjal stickat i dubbel mosstickning i det 
supermjuka Happiness. 

https://garntua.se/produkt/firenze-linnet-50-50-40/
https://garntua.se/produkt-kategori/garn/wooladdicts/
https://garntua.se/produkt/firenze-linnet-50-50-40/
https://garntua.se/produkt-kategori/garn/wooladdicts/


When the sun goes down – stitches made of HAPPINESS calm your soul.
Super-soft, high-quality pima cotton gives this yarn its unique soft touch.
You‘ll love it! You’ll need(le) it!

Garnet är 35% nylon strumpa, där 65% ekologisk bomull är vävd in i strumpan! 
Jag är alltid väldigt ärlig med hur garn uppför sig och blir efter användning. Väldigt mjuka 
garn och blowgarn (med strumpan) har ofta en tendens att noppra sig. Detta är inget 
problem i små projekt som mössor och sjalar, men jag skulle nog inte sticka mig en tröja i 
detta garnet. 
Jag har en kund som har stickat en tröja till sin tonårsdotter, vilket är perfekt. Mjukt och 
skönt. Svalt. Tufft, och det är inte hela välden med lite noppror.

                Happysummershawl

Sjalen är långsmal, och ganska sval att ha på sig. Skön inomhus, och jag tror på den även
till sommaren. Jag har gjort knutar på snibbarna!
Här kan du hämta beskrivning på sjalen gratis också, fram till 4/4.
HAPPYSUMMERSHAWL

Även om du inte skulle sticka sjalen eller linnet i garn du har köpt hos mig så är jag väldigt 
tacksam för hashtags på sociala medier.
#garntua och #happysummershawl och #firenzelinnet

https://garntua.se/produkt/happysummer-shawl-pdf/
https://garntua.se/produkt-kategori/download-pdf/accessoarer-download-pdf/


Jag vill också passa på att visa dig hur jag gillar att sticka kanter. Kanter mot ärmhål och 
kanter mot V-ringningar. Detta är ett sätt jag använder jättemycket och tycker blir snyggt!

Det är dessutom väldigt enkelt! Ja, detta står ju även i beskrivningen till Firenzelinnet.

"Fo�r att kanten mot halsen och a�rmha�l skall bli snygga och ”rulla sig” stickas kanterna o�ver 2 m 
pa� detta viset:

Pa� varje avigvarv lyftes de fo�rsta och sista 2 m lo�st av stickan med tra�den mot dig.
Strama garnet ordentligt na�r du stickar de 2 fo�rsta m pa� ra�tvarvet. Kanten kommer att vika in sig.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flera härliga färgkombinationer i Sunshine och Happiness! För et kit med linne och halsduk! : )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://garntua.se/produkt-kategori/download-pdf/trojor-download-pdf/
https://garntua.se/produkt-kategori/garn/wooladdicts/


Ja om du fortfarande läser, vill jag tacka för uppmärksamheten!

Kolla gärna in på min YouTube Kanal GarnTua Knits. Där lägger jag upp filmer på olika 
projekt med tips och trix på hur jag gör! Jag pratar svenska i filmerna,….eller svorsk kan 
man nog kalla det. Gilla och följ gärna! 

Jag önskar Dig en fin vår, och hoppas att sticklusten håller i sig så det kan bli lite glada 
och roliga stickningar även mot sommaren i år!

Ha det gott! Mvh. Mia, GarnTua

Lite bilder…..

https://www.youtube.com/results?search_query=garntua+knits
https://garntua.se/produkt/wooladdicts-2/
https://garntua.se/produkt-kategori/beskrivningar-2/lang-yarn/marlene/


Sommaren i Skandinavien kan även vara lite kall, och då är det härligt att kunna ha mjuka härliga 
lurviga tröjor som inte sticks mot huden. Mias SURI 

Ha det gott! Och tack för uppmärksamheten! 

/Mia : ) 

https://garntua.se/produkt/firenzelinne-kit/
https://garntua.se/produkt-kategori/beskrivningar-2/lang-yarn/marlene/
https://garntua.se/produkt-kategori/kit/trojor-kit/
https://garntua.se/produkt-kategori/kit/trojor-kit/

