Zachte merino lontwol voor
all-round gebruik: natvilten,
naaldvilten, spinnen en XXLbreien. Een mooie wol die nu
eens niet van de andere kant
van de wereld komt!
Fijnheid 26-27 micron.

602
Corn

603
Mustard

666
Sunshine

638
Shell

601
Clementine

636
Brick

611
Scarlet

612
Carmine

609
Bordeaux

615
Aubergine

613
Lipstick

654
Baby

605
Rose

606
Blush

614
Dusty

658
Lilac

667
Violet

616
Grape

625
Navy

624
Royal

626
Sky

627
Deep Turquoise

657
Turquoise

669
Blue Lagoon

698
Veronese

699
Wedgwood Green

639
Mint

629
Spring

659
Pistache

632
Moss

628
Deep Forest

630
Jade

631
Dark Petrol

623
Coffee

610
Maroon

621
Chestnut

617
Mahogany

608
Autumn

618
Fox

697
Ochre

648
Camel

619
Powder

620
Beige

637
Silver

640
Titanium

641
Space Grey

665
Graphite

633
Charcoal Black

Kleursetje 2
Orange-Red

604
Custard

Kleursetje 3
Dark Red-Pink

Middelfijne
lontwol in meer
dan 50 kleuren

634
Woolly White

Kleursetje 4
Pink-Purple

Europese
merino

Kleursetje 1
White-Yellow

Kleurkaart

Volgens biologische normen
geproduceerd in de EU.

Diervriendelijk: mulesing-free.

Tevens verkrijgbaar:
voordelige, complete
collecties met daarin
alle kleuren.

Zie voor uitgebreide
informatie en prijzen
onze website.

Kleursetje 7
Green
Kleursetje 8
Dark Brown

Ook leverbaar als setjes
van 50 gram (5 x 10 g),
samengesteld zoals
hiernaast afgebeeld.

Kleursetje 9
Light Brown

Per kleur verkrijgbaar
in verpakkingen van
50 gram (± 2 meter),
250 gram (± 10 meter),
1 kilo (± 40 meter),
3 kilo (± 120 meter)
en in voordelige bumps
van ca. 4,5 kilo.

Kleursetje 10
Grey-Black

Ook leverbaar : enkele
mooie gemêleerde
kleuren en een dunnere
versie (potloodlont),
z.o.z.

Kleursetje 6
Turqoise-Green

Kleursetje 5
Blue-Turquoise

Veilig gifvrij geverfd volgens
Ökotex-100 en EU Ecolabel.

Deze kleuren zijn gemengd uit twee
(mix) of meer (blend) kleuren wol
voor een extra levendig effect.

Kleursetje 11
Gemêleerde
kleuren

Gemêleerde
kleuren
649
Saphire Mix

644
Indigo Mix

647
Fir Mix

650
Bronze Blend

642
Coal Mix

Potloodlont

Potloodlont
is ideaal voor
lekker fluffy
breiwerk.

Verschillende kleuren Europese merino zijn ook leverbaar als
dun potloodlont. Dit lont heeft ongeveer een vijfde van de dikte
van standaarlont.

Je gebruikt potloodlont voor het breien of haken van sjaals,
plaids of kussens. Deze zijn dan net zo zacht en fluffy, maar
fijner van steek en een stuk lichter dan werkstukken die van
gewone lont zijn gemaakt. Voor gewone lont gebruik je naalden
met een dikte van 35 mm of meer, voor potloodlond gebruik
je naalden vanaf 20 mm dikte. Potloodlont is ook bij uitstek
geschikt om te spinnen. En om zelf dreads te maken!

Links dun
potloodlont, rechts
de dikkere
gewone lontwol.

De foto hiernaast toont het verschil in dikte tussen potloodlont (links) en gewone lont (rechts), ongeveer op ware grootte.
Een kilo potloodlont bevat een lengte van ca. 200 meter.
Zie voor een actueel overzicht van de verkrijgbare kleuren en
verpakkingen onze website.

Een verantwoorde keus

Europese
merinoschapen.

Merinoschapen staan bekend om hun grote wolproductie
van uitstekende kwaliteit. Oorspronkelijk komt het merino
schaap uit Noord-Afrika en Spanje, maar het wordt nu
gehouden in de hele wereld, ook in andere Europese landen.
De wol van Europese merino’s is minder fijn dan van merino
schapen uit warmere gebieden, zoals Australië. Maar verder
heeft deze wol dezelfde uitstekende eigenschappen. Hij is
bovendien gegerandeerd mulesing-vrij en heeft een kleinere
ecologische voetafdruk. De fijnheid van 26-27 micron maakt
de wol geschikt voor de meeste toepassingen. Je kunt er mee
natvilten én naaldvilten en de wol laat zich uitstekend spinnen.
Door de regelmatige, volumineuze lont is hij ook bij uitstek
geschikt voor XXL breien en haken.

Productie
van lontwol.

De schapen worden gehouden door kleinschalige familie
bedrijven, die werken volgens de principes van biologische
productie. Deze bedrijven zijn vanwege de hoge kosten echter
niet allemaal bio-gecertificeerd. Daardoor kunnen we geen
certificering voor de wol afgeven.

De geschoren wol wordt gewassen, geverfd, gekaard en gekamd
door een bijna twee eeuwen oud bedrijf met een rijke historie.
Dat is echter wel helemaal van deze tijd, met moderne machines
en een eigen laboratorium voor kwaliteitscontrole.

De bumps
hebben een
gewicht van
ca. 4,5 kilo,
die van het
potloodlont
ca. 3 kilo.

Europese merino lontwol
Herkomst

Europese Unie

Kleuren

Gifvrij geverfd met hoge kwaliteit synthetische
verven van Zwitsers fabrikaat volgens de normen
Oeko‑Tex 100 en EU Ecolabel for textile products
(EU Commissie besluit 2002/371/EC)

Schapenras

Fijnheid

Vezellengte

Mulesing-free

Merino

26-27 micron
75-85 mm
Ja

Europese merino laat zich
uitstekend vilten en spinnen.

Een natuurproduct als wol is niet altijd hetzelfde. Elke kudde, elk schaap, elk scheer
seizoen en elk verfbad is weer anders. Let er daarom op dat je voor je project voldoende
wol in één keer bestelt. We kunnen immers niet garanderen dat je bij een volgende
bestelling precies dezelfde wol krijgt.
Door de beperkingen van de druk/printtechniek zijn de kleuren op deze kleurkaart
slechts een benadering van de werkelijke kleur. Wol is bovendien een natuurproduct dat
onderhevig is aan natuurlijke variaties die van invloed kunnen zijn op de kleuren.
Wijzigingen voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
© meervilt! NL – juli. 2018. Zie voor uitgebreide informatie en prijzen onze website.

