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Időpont: 2012. március 23-25.
A kézimunka piac egyik kiemelkedő szakvásárja a kölni kézimunka és hobby vásár, melyet minden
tavasszal megrendeznek. Minden rangos, a kézimunka területén működő gyár és forgalmazó cég
igyekszik képviseltetni magát a rendezvényen. Itt mutatják be a következő szezon új termékeit, újabb
találmányaikat, fejlesztéseiket. A kézimunka mindenegyes területére találhatunk kiállítókat, kezdve a
varrással, hímzéssel, kötéssel kapcsolatos dolgokkal, egészen a legapróbb kis kiegészítőkig, amik a
kézimunkákhoz szükségesek, de találkozhatunk kötőgépekkel, hímzőgépekkel, a kézimunkák
tárolásához szükséges eszközökkel.
A kiállítók nemzetisége vegyes, de főkén Európára koncentrálódik.
Többségiben a német vállalatok képviseltetik magukat, de nagy számban vannak jelen az olasz
kiállítók éppen ugyanúgy, mint a minden fonaltípusra megoldást kínáló török fonalgyártók, vagy az
idén újdonságnak számító szőrmefonalakkal kiállító spanyol cégek.
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Egy kis összefoglaló a fonalakról:
Erőteljesen minden egyes gyártónál megjelentek a csillogó
fonalak, akár valamilyen metálszál összefogásával, vagy
flitterek, gyöngyök felfűzésével a fonalszálakra. Némely
változatoknál az egész egy ragyogó, csillogó gombolyaggá
változott, másoknál meg, éppen hogy észrevehetően, itt-ott
megcsillant egy kis fény a szálak között.
Mosolyogtam is magamban, mennyire előre látjátok a
divatot, hiszen a Lana Grossa Laxe Lux fonalait már
kifejezetten a Ti kérésetekre választottam ki még januárban.

Újdonságnak számítottak a szőrmehatású fonalak, amelyek megkötve mindkét oldalukon élethű
műszőrme hatását keltik utánozva a legkülönbözőbb színű és színösszetételű állatbundákat.
A következő téli szezonra továbbra is megmaradnak a
felsőruházathoz az igen vastag fonalak, gyakoriak a 7.0-8.0
mm-es tűt igénylő fonalvastagságok, a mintákban a
csavartminta minden változata hódít továbbra is.
A téli szezonra szinte kivétel nélkül mindenki
középhosszúságú kardigánokat, pulóvereket, tunikákat,
mellényeket mutatott be, igen ritka volt a rövid változat.
Színekben a nyárra az élénk mandarin, a piros árnyalatai
jellemzőek, de télre visszatérünk a visszafogott nyers
földszínekhez: a szürkéhez, a nyersfehérhez, bár azért még a
türkizről sem feledkeztek el a gyártók.
Szívesen ötvözik a vastag, meleg felsőruházatot leheletfinom
csipkekendőkkel, sálakkal.

Kellékekben hódít a Prym Cubics szögletes kötőtű, s
számtalan változat jelent meg a fém csatos táskazárakra.
Még eddig a Prym kínálatában mindössze 3 egyszerű
fémzárral találkozhattunk, mostantól különböző formákban,
gyönyörű míves zárakat is rendelhetünk.
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Nyugat-Európa Hoooked Zpagetti lázban ég, az egyik stand,
ami mindig őrületesen tömve volt. Új termékekkel jelent
meg a Hoooked, a könnyed RibbonXXL fonalakkal, melyek
leginkább egy finom, laza kötésű cipőfűzőhöz hasonlítanak.
Előnyük, hogy lényegesen könnyebb darabokat lehet velük
készíteni, sőt ez már kifejezetten alkalmas ruhákhoz is. A
másik újdonság a Fuzzilli, amelyet leginkább egy vastag buklé
fonalhoz tudnék hasonlítani.
Óriási standot töltöttek be a Coats termékei, de ez nem is csoda, hiszen tudjuk, hogy náluk a
kötőfonal csak egy terület a számtalan kézimunka ág között.
A látogatók sokasága többnyire a kiváló minőségű fonalakat kínáló, ismert cégek standját töltötte be,
szemmel látható volt a látogatók bizalma irántuk. Látszik, hogy a vásárlók az igényesebb, biztos
minőséget kínáló cégeket preferálják első sorban.

Remélem, hogy kis beszámolóm segítséget jelent majd az elkövetkezendő szezonokban is
webáruházunkban a fonalak, alapanyagok, színek választásához!
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