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Velkommen til mitt
Galleri!
Jeg vever i

bildevevteknikk, sier jeg
lager vevde bilder, og

kaller meg sjøl
amatørbildevever. I noen

grad kombinerer jeg
dette med enkelt broderi

og andre teknikker. I
Galleriet mitt på

Internettet
(www.gjessing.as) viser

jeg bilder jeg har vevd de
siste åra. Jeg har malt

bilder tidligere òg, og en
del av disse bildene

finner du i dette Galleriet.
Galleriet er åpent fra

morgen til kveld, natt og
dag, året rundt, både

røde dager i kalenderen
og svarte, som det

sømmer seg på
Internettet. Alltid til
tjeneste for deg!

Vennlig hilsen
Jo Gjessing,

Kullbrennervegen 1
2055 Nordkisa.

Telefon: 45 41 33 68.
Epost: jo@gjessing.as.

Vevde bilder:
www.gjessing.as.

«Inspiration» 1
Les nyhetsbrevene

i Galleriet
Har du slettet det

nyhetsbrevet du har fått
fra meg, men likevel

gjerne skulle ha sett det
igjen? Fortvil ikke. Alle

tidligere nyhetsbrev kan
du finne igjen i Galleriet, i
den seksjonen som heter

«Meldingsblad».

Spre ryktet
Kjenner du noen som kan
være interessert i Galleriet
og de bildene jeg lager, så
kjenn deg fullstendig fri til
å spre ryktet. Minn dem

gjerne på at de kan
registrere seg som
mottakere av dette
nyhetsbrevet om de
sender e-brev med
beskjed om det til
jo@gjessing.as.
Ikke ønsket å få
nyhetsbrevet?

Hver tredje måned
Om lag hver tredje måned
(til vanlig i januar, mars,

juni og september) sender
jeg dette nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet er sjølsagt
gratis – som en hilsen til
venner og interesserte.

Dette nyhetsbrevet sender
jeg òg til en del andre som

jeg tenker kan ha
interesse av det. Skulle du
ønske å ikke få det flere
ganger, så send rett og

slett et blankt svar til
jo@gjessing.as.

Ønsker du, på et eller
annet tidpunkt, å avslutte







«Tanken bak dette nye garnet er og ha et
godt alternativ til de som ønsker å strikke

med tykt garn,» skriver spinneriet, men sjøl
om det er laget med tanke på strikk, egner

det seg òg godt til å veve med. En bør
imidlertid veve med det i kombinasjon med

garn som er laget til å veve med. 
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«Dette er et tykt og herlig garn som egner
seg godt for utålmodige strikkere. Vi har test-
strikket garnet og synes det er utrolig deilig å
strikke med. Håper dere vil like dette garnet
like godt som vi gjør. Våre partier er små så

husk å kjøpe nok så du ikke går tom for
garn,» skriver de. Selbu spinneri har
spesialisert seg på «sauehvitt» og

«sauesvart», altså ufargete, garnkvaliteter og
garn i liknende farger. Dette ser vi òg tydelig

på bildet over (foto: Selbu spinneri). 
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Har du lyst til å vite mer om dette garnet?
Les mer her:

 https://selbuspinneri.no/item/baekre--
crossbred

 https://selbuspinneri.no/item/baekre---villsau




