
 
 
 
 
 

Garenlijst 
 

Alleen het goedgekeurde garen is toegestaan om Earlybirdjes en nicu’s van te haken. 

Bij gebruik van een nieuw garen die niet op de lijst staat, graag een test-nicu haken en deze samen 
met de etiketten en/of info opsturen naar: 
De nicu wordt dan getest en de uitkomst komt op de garenlijst. 

Let op: Het garen moet altijd in ieder geval 100% katoen en gemerceriseerd zijn. 
 
 

* Dit garen is 4 mm of groter. Bij het volgen van patroon vallen de vogeltjes te groot uit. 
Houdt de vereiste afmetingen goed in de gaten. 

Tips: - een ronde minder meerderen 
- bij de staartjes alleen vasten gebruiken 

 
 

Goedgekeurd (gemerceriseerd) garen: 

- Adina Batik (Rellana) 
- Babette Breikatoen no.8 (Schiltmans Self Service- Den Bosch) 
- Buttinette Camilla (uit Oostenrijk) 
- By Claire no.1 
- Carina g-b uni garen 
- Carina g-b (multi) color garen 
- Catania uni garen 
- Catania multi color garen 
- Catona (Scheepjes) 
- Cotone uni garen (Lana Grossa) 
- Cotone print (Lana Grossa) 
- Drops Muskat (let op dik garen, zie *) 
- Durable Coral (niet de andere lijnen van Durable) 
- Grundl cotton quick print (Boekenvoordeel) 
- Grundl cotton quick uni (Boekenvoordeel) 
- Katia Capri 
- Katia Capri Plus 
- Katia Capri Print 
- Katia Monaco Baby 
- Katia Jaipur 
- Lammy Rio Denim 
- Lammy Sunshine 
- Lang Yarns- Marisa uni 
- Lang Yarns -Marisa color 
- Limone uni (Schoeller en Stahl) 
- Limone Color (Schoeller en Stahl) 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Luxor (Schachenmayr Nomotta) 
- Macramé (Wibra) 
- Mariposa (let op dat het gemerceriseerd garen betreft. Niet alle productlijnen zijn geschikt) 
- Mr. Cey garen 
- Nova (Wibra) 
- Online Linie 11 Alpha 
- Online Linie 165 Sandy Colors 
- Peterle- nature super- glanz 
- Phildar coton 3 
- Phildar coton 4 (let op dik garen, zie *) 
- Pingouin Esterel 
- Quattro (Lang Yarns) (let op dik garen, zie*) 
- Record 
- Rio uni 
- Rio Multi 
- Steinbach Capri 
- Sunny (Lammy yarns) 
- Sunny (Cheval Blanc) 
- Sunny multi (Cheval Blanc) 
- Twister Ibiza 
- Ushi Wolle superglanz 
- Yarn and Colours Must Have 
- Ella Zeeman 

 
 
 

Uit Duitsland: 
- BellaLana Punatur Color 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgekeurd garen: (na Garentest) 

- Action (Made by Me) 
- Alize Bella 
- Amy (Zeeman) 
- Anna en Claras cotton yarn 
- Annel cotton 8 
- Bambino Bomull 
- Belday home 
- Carina g-b cotton 8 
- Carina Grignasco 
- Catania Denim 
- Creative Cotton Aran 
- Cable 4 
- Cotton Nature (Lammy Yarns) 
- DMC Nature Just Cotton 
- Drops Safran 
- Durable 
- Hema –katoen 
- Katia Bombay 
- Katia Cotton yeans 
- Katia Jaipur 
- Katia Panama 
- Larra (Scheepjes) 
- Larra Batik (Scheepjes) 
- Linda (Big Bazar) 
- Mariposa (Lidl) Sommige productlijnen zijn geschikt. 
- Mayflower cotton 8 en 8/4 
- Monique (Kruidvat) 
- Nova gemêleerd (Wibra) 
- Pharao (Egyptische katoen van Austermann) 
- Record 210 color (Schoeller Stahl) 
- Scheepjes Isis multi 
- Scheepjes cotton 8 
- Scheepjes soft fun print 
- Soleil (Beijer) 
- Strengels (Boekenvoordeel) 
- Hobbi Rainbow 

 

 
Garen wat niet op de lijst staat als goedgekeurd of als afgekeurd is nog niet getest. 


