Tørsbøl september 2008.

Kære alle sammen!
Da!Ozu!J!Lojqmjoh nu har eksisteret i 21 år, og jeg bliver 60 år i september 2008, har jeg besluttet mig til at
lukke forretningen 1. januar 2009 hvor jeg går på efterløn, så dette bliver mit sidste katalog.
Jeg vil derfor takke Jer alle for handel og mange gode samtaler gennem årene.
Bag i kataloget har jeg, som en lille afskeds gave, til jer, lavet et mønster af en svane.
Fra 1. november til 23 december holder jeg ophørsudsalg, med 30% på alle varer, dog undtaget mønstre og
knipleprogrammer.
I er stadigvæk velkomne til at ringe til mig, hvis I har problemer med knipling eller teknikker, og jeg skal
svare jer så godt jeg kan.
I bør dog holde øje med min hjemmeside www.nytiknipling.dk da der løbende vil blive lagt mønstre og
teknikker ud til fri download.
I løbet af 2009 vil min første bog ”Begynderknipling for børn og voksne” fra 1992, blive lagt derud.

Får i brug for garn og materialer, vil jeg anbefale jer Tunegarn & Det Nye Hedens Hørgarn.
Da det er to unge og fremadstræbende firmaer.

Med venlig hilsen
Aase

Det Nye

Vi sælger silkeacryl, mange slags metalgarn,
flere mærker K80 garn, Bockens- og
Goldschild hørgarn, kniplemønstre,
knipleartikler og –tilbehør, kniple og
broderiprogrammer fra Ilsoft, og som nyhed –
dagslyslamper fra The Dayligt Company og vi
er importør af Venus garn.
Åbningstider: Vi har åben Ti.-Ons. Kl. 9-12 og
Ons.-Tors. Kl. 14-17 – Eller efter aftale.

TUNE GARN - Nørrevej 1. - 4621 Gadstrup
Tlf. 46 13 99 18 – Fax. 46 13 70 11
Web: www.tunegarn.dk
Mail: tunegarn@tunegarn.dk

Ved : Birgitte

Vi fører Hedens Hørgarn, som vi selv får spundet i 6
tykkelser (16/2 - nm16/2 - 28/2 - 60/3 - 60/2 - 60/2)
og alle tykkelserne i 35 flotte farver.
Vi har desuden:
Mayflower K80, metaltråde, strikgarner og opskrifter.
Bockens 120/2- 35/3 i blg. og farvet. Venus K80 og
perlegarn, DMC K80, metaltråde, perlegarn,
navnegarn og hækle/orkisgarn. Egyptisk bomuld,
Lurex, Myrtetråd, Online orkis/hæklegarn og effekt
garner til knipling og strik. Alle materialer til
knipling og orkis, Monteringsmatr. glas, plastik, stof
og metal ringe/figur.
Telefontid fra kl. 9.00 – 17.00 & Åben efter aftale
Hedens Hørgarn - Korsholmvej 25 - 9631 Gedsted
tlf 97 54 82 66
Web: www.hedenshørgarn.dk
Mail: hedens-hoergarn@mail.dk

