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Hvad er Double Gauze? - blestof eller musselin, som nogle kalder det!
Double Gauze stof er, som navnet siger, et dobbelt lag af et gazelignende bomuldstof
a la blestof. - Helt enkelt stof med et fantastisk let og organisk udtryk.
Det skønne dobbelt gauze stof har som gaze en åben vævning. To lag gazestof er
med lette sting og i et regulært mønster syet sammen, og således fremstår Double
Gauze musselin som ét stof, der nu ikke længere er gennemsigtigt.
Den lette vævning giver blestoffet et åndbart, svalende og luftigt look. Det føles blødt
samtidig med, at dobbeltlaget giver dobbelt gauze stoffet en vis tyngde. En
tyngde der giver form og et godt fald.
Hvad vil jeg så sy i Double Gauze, - også kaldet blestof? Ja i min verden er stoffet
i ren bomuld helt oplagt til babytøj og babyaccessories som sengerand, ammepude,
babysvøb og babytæppe.
Vil du sy til de lidt ældre børn og voksne, vil jeg ikke kun foreslå toppe, bluser,
skjorter og kjoler men også boligtilbehør som sengetæppe, tæpper, puder m.m.
Til inspiration:

Vaskeanvisning: Jeg har lavet vaskeprøver på Double Gauze blestof. Stoffet er løst
vævet og vil derfor trække sig sammen ved vask og endnu mere, hvis du også
tørretumbler. Jo varmere du vasker og tørrer Double Gauze des mere ”vafler” stoffet.
Personligt kan jeg bedst lide udtrykket, når blestoffet vaskes ved 40 gr. og
liggetørrer; f.eks. over tørrestativ. – Hvis du hængetørrer vil stoffet ”strække” sig lidt
ud og få et udtryk som den rosa top på foto. Kan du lide et meget vaflet look, skal du
vaske ved 40-60 gr og så tørretumble dobbelt gause blestoffet.
Ved vask på 40 gr. skal du regne med 10-12% krymp og ved 60 gr. ca. 15%. Hvis du
tørretumbler kryber stoffet ca. 20 % alt i alt.

