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RODAS DE FIAR e TEARES
DESDE 1934

Bem-vindo ao mundo da fiação, tecelagem e artesanato têxtil da Ashford.
Em 1934, Walter Ashford fundou a Ashford Handicrafts Ltd, uma empresa que se tornou líder
mundial no fabrico de rodas de fiar, teares e equipamento têxtil. Hoje em dia, juntamente com a
nossa fiel equipa, produzimos mais de 700 000 rodas de fiar e teares.
Utilizamos apenas a melhor madeira dura de faia nativa da Nova Zelândia, a Silver Beech
hardwood, proveniente de florestas exploradas de forma sustentável com a aprovação do
Forest Stewardship Council (Conselho de Administração Florestal). As nossas rodas de fiar,
teares e cardas são o resultado de 80 anos de experiência, do retorno recebido dos clientes e
de investigação e desenvolvimento. São projetados para serem simples, de fácil montagem e
acabamento e divertidos de utilizar.
Adquirimos recentemente uma fábrica de transformação de lã em Milton, na Nova Zelândia, para
assegurar o fornecimento contínuo de fibra de qualidade.
Sinta a alegria e o prazer de criar os seus próprios e originais fios, tecidos, artigos de vestuário
e para o lar utilizando as rodas de fiar, as cardas, os teares, as fibras e os fios que fabricamos.
Descontraia sabendo que as suas peças de artesanato são sustentáveis, renováveis e ecológicas.
Deixamos o convite para que se junte à nossa família de artistas têxteis de todo o mundo.
Atenciosamente,

tradicional

Um clássico há mais de 45 anos

A roda de fiar mais popular do mundo. A
grande roda de 56cm/22” está montada sobre
rolamentos de esferas para uma fiação sem
esforço. Inclui 4 bobinas e suporte estático de
bobinas. Pode optar por um sistema de correia
simples ou dupla. Madeira natural ou lacada.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices de correia simples
Índices de correia dupla
Peso

56cm (22")
1cm (⅜")
100g (3-4oz)
7; 9; 12; 17
7,5; 10 (guia de bobina 14)
8kg (17½ libras)

Acessórios:
roca, módulo de
pedal duplo, carretel
de gancho corrediço,
carretel de gancho
corrediço jumbo,
unidade básica de
carretel jumbo, fuso de
fiar, bobinas.

SC
- SCL

cadeira para fiação
TDSW
- TDSWL or
DDSW
- DDSWL

LK

traveller

Garante uma boa postura e
liberdade de movimentos durante
a fiação. Altura do assento 43cm
(17”). Madeira natural ou lacada.

Pequena e bonita
Uma roda de fiar compacta agora sobre rolamentos
de esferas para uma fiação sem esforço. Inclui 4
bobinas e suporte estático de bobinas embutido.
Suave e silenciosa, com pedais montados em
dobradiças de poliuretano. Pode optar por um
sistema de correia simples ou dupla. Madeira natural
ou lacada.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices de correia simples
Índices de correia dupla
Peso

46cm (18")
1cm (⅜")
100g (3-4oz)
6; 7,5; 10; 14
6,5; 8,5 (guia de bobina 11,5)
7kg (15 libras)

Acessórios:
roca, módulo de pedal duplo (para as rodas de
fiar anteriores com um pedal), carretel de gancho
corrediço, carretel de gancho corrediço jumbo,
unidade básica de carretel jumbo, fuso de fiar,
bobinas.
TVDTS
- TVDTSL or
TVDTD
- TVDTDL
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elizabeth 2

Forma e função

Uma roda de fiar simplesmente deslumbrante. A grande roda
de 61cm/24” está montada sobre rolamentos de esferas para
uma fiação sem esforço. Correia dupla. Inclui 4 bobinas e
suporte estático de bobinas. Madeira natural ou lacada.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices
Peso

61cm (24")
1cm (⅜")
100g (3-4oz)
8,5; 11; 15 (guia de bobina 18)
9kg (20 libras)

Acessórios:
carretel de gancho corrediço,
carretel de gancho corrediço jumbo,
módulo de pedal duplo, módulo
adaptador de correia dupla de alta
velocidade, roca, fuso de fiar.

ESW2
- ESW2L

ELK
- ELKL

acessórios de fiação
SHF
SHFJ
SHFDD
SHFJDD

módulos de pedal duplo
TW

Para os modelos traditional,
traveller ou elizabeth.

polimento com cera
Proteja e restaure a sua roda
de fiar com este acabamento
de cera fácil de aplicar.

carretel de gancho corrediço
Pode optar pelo tamanho padrão ou
jumbo, com correia simples ou dupla.
Inclui uma bobina.
HSDDAK

DTKTD
DTKTV
DTKESW

BJFU

roca

unidade básica
de carretel jumbo

Prepare a roca para fiação de linho e
recriações históricas. Módulos para
os modelos traditional, elizabeth,
traveller.

Índices 4,5; 9,0

YG

2

Módulo adaptador de
correia dupla de alta
velocidade

aberturas para
medição de fios

kit de manutenção

Índices 14; 17,5
(guia de bobina 21,5)

de 12,5mm (½”) e
25mm (1”).

Mantenha a sua roda em perfeitas
condições.

QS
MK

fuso de fiar
Para os modelos
traditional, traveller ou
elizabeth.

DIST
DISTV
DISTE

V
E

joy 2

Pronta a levar consigo

Uma roda de fiar muito portátil.
Alça de transporte prática. O carretel e as
bobinas encaixam na estrutura para permitir
que a placa do pedal rebata. A roda e o
carretel estão montados sobre rolamentos
de esferas para uma fiação sem esforço.
Suave e silenciosa, com pedais montados
em dobradiças de poliuretano. Pode optar
por um módulo de pedal simples ou duplo.
Inclui um carretel de gancho corrediço,
3 bobinas grandes e suporte estático de
bobinas embutido. Montada e lacada. As
opções de pedal simples ou duplo para
a Joy 2 estão também disponíveis num
conjunto com saco de transporte.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices
Peso

JACB

saco de transporte
modelo joy

40cm (15¾")
1cm (⅜")
130g (4-5oz)
6; 8; 11; 14
desde 5kg
(11 libras)

JSWDT2
- JSWDT2CB

pedal duplo
JSW2
- JSW2CB

Acessórios:
carretel livre, saco de transporte, bobinas.

e-Spinner

pedal simples

carretel livre modelo joy
Para fiar fios originais e artísticos. Orifício
amplo de 25mm (1”) e guias de fios. Inclui
carretel livre e bobina jumbo.

SHFJFK

Máquina de produção

Descontraia e fie todo o dia. Carretel por acionamento mecânico
silencioso. Velocidade adaptável para fiação de fios finos ou grosseiros.
Leve, compacta e portátil. Utilize uma bateria de 12v para fiar em
locais sem tomadas elétricas. Inclui carretel de gancho corrediço, 3
bobinas jumbo e suporte estático de bobinas. Montada e lacada. Inclui
transformador e fichas adaptadoras para Austrália/Nova Zelândia,
Europa/Escandinávia, Japão/EUA e Reino Unido.
Orifício
Motor
Velocidade
Capacidade da bobina
Fonte de alimentação
Peso

Saco de transporte
acolchoado, com fecho
de correr, três bolsos e
alça de ombro para o
modelo Joy rebatido.

1,5cm (⅝")
CC 12 volts de 1,25 amperes
0-1200rpm
225g (8oz)
100 - 240 volts
2,8kg (6 libras)

JB

JDDB

SHFB

SB

SHFDDB

DDB

LB

HSDDB

bobinas

Acessórios:
cabo de carretel 12v, bobinas.

ESP2

Correia simples - jumbo (JB), carretel
de gancho corrediço (SHFB), padrão
(SB), renda (Libras).
Correia dupla - jumbo (JDDB), carretel
de gancho corrediço (SHFDDB),
correia dupla/modelo elizabeth
(DDB), alta velocidade (HSDDB).
Bobina de roda de fiar modelo
Country (sem imagem).
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ki wi 2

Grande valor

Simples e fácil de usar. Roda
resistente em MDF com rolamentos
de esferas. Correia simples. Suave
e silenciosa, com pedais montados
em dobradiças de poliuretano. Inclui
carretel de gancho corrediço, 3
bobinas grandes e suporte estático de
bobinas embutido. Madeira natural ou
lacada.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices
Peso

45cm (17½")
1cm (⅜")
130g (4-5oz)
5,5; 7,25
5,5kg (12 libras)

Acessórios:
módulo de alta velocidade,
módulo de carretel jumbo,
bobinas.

módulo de alta
velocidade
modelo kiwi
Índices 11; 14

KHSK

unidade de
carretel jumbo
modelo kiwi

KSF
- KSFL

carretel jumbo modelo Kiwi

Índices 4; 5

KSW2
- KSW2L

Torna a fiação e torcer fio artístico numa
tarefa conveniente e fácil. Orifício amplo
de 27mm (1⅛”) e guias de fios livres para
uma fiação ininterrupta. Inclui 3 bobinas
grandes, um suporte estático de bobinas e
uma faixa guia.
SHFKJ
- SHFKL

countr y

Capacidade da bobina

500g (1,1 libras)

Para fios artísticos

O orifício amplo de 27mm (1⅛”), o carretel e
a bobina tornam fácil fiar e torcer fio artístico.
A bobina suporta 1kg (2,2 libras) de fio. Os
3 índices lentos permitem que a roda de
fiar controle e manipule o fio à medida que
este é elaborado. Guia de bobina com travão
de carretel positivo em couro. Estrutura
com espaço para duas bobinas extra para
armazenar e torcer. A roda está montada
sobre rolamentos de esferas para uma fiação
sem esforço. Suave e silenciosa, com pedais
montados em dobradiças de poliuretano.
Madeira natural ou lacada.
Diâmetro da roda
Orifício
Capacidade da bobina
Índices
Peso
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46cm (18”)
2,7cm (1⅛")
900g a 1kg (2,2 libras)
3; 4; 5
8kg (17½ibras)

CS2
- CS2L

Sinta a alegria e a satisfação da cardação, fiação, tecelagem, tinturaria e feltragem.
Desfrute da cor, textura e fibra de mil maneiras diferentes.

acessórios de fiação
enrolador de meadas para amostra
Faz uma meada de 90cm (36”).

TLK

suporte estático de
bobinas com tensão
NNS

Controle as bobinas quando
torcer com tensão de travão
regulável.

LK

suporte estático de
bobinas vertical
NN

enrolador de meadas
Faz uma meada de 1,5m (60”).

ELK
- ELKL

suporte estático de bobinas
modelo elizabeth
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fusos de suspensão
coleção de fusos de suspensão

student

Um prático conjunto de 5 fusos com espiral
na parte superior e base de suporte. Poderá
fiar uma grande variedade de fibras, desde
superfinas no fuso mais leve até ao velo longo
e lustroso no fuso mais pesado. As espirais
são ocas por baixo, tornando-os leves com
máxima aceleração. Lacados com um
gancho de arame único.

Um excelente fuso de
aprendiz com espiral na
parte superior, com uma
espiral fixa e camarão
roscado.

DSS

85mm, 80g (3 ½", 2 ¾oz)

classic
O nosso popular fuso com
espiral na parte inferior, com
espiral amovível e gancho
de arame único

DS

100mm, 90g (4", 3oz)

turkish
Um fuso com barras
amovíveis para novelos
sobre o fuso e gancho de
arame único.

DSCOL

90mm, 80g (3½", 2¾oz)
80mm, 50g (3⅛", 1¾oz)
70mm, 35g (2¾", 1¼oz)
60mm, 20g (2⅜", ¾oz)
50mm, 15g (2", ½oz)

TWS9
TWS8
TWS7
TWS6
TWS5

fusos com espiral na parte superior

155mm, 60g (6", 2oz)

DSTK

Igual ao da coleção, mas vendido em
separado.

supor te de fios
WUS

enrolador de meadas
modelo kiwi
Faz meadas até 1,5m (60”).

SK

enrolador de
meadas
Faz meadas até
1,5m (60”).

dobadoura de madeira
Faz meadas até 1,85m (72”).

WW

máquina enroladora
de novelos de lã
Novelos até 100g (4 oz).

WWJ

máquina enroladora de
novelos de lã jumbo
Novelos até 500g (17½ oz).

6

CW

enrolador de
cones de fio
Cones de fio até
100g (4 oz).

KSHB

cardas manuais
cardas manuais clássicas

cardas manuais student

cardas manuais mini

carda manual flick

Usadas aos pares para cardar
e preparar as fibras de forma
tradicional. Cabo redondo
confortável Rápida de montar.
Pode optar por 72 dentes
finos ou por 108 dentes
superfinos.

Usadas aos pares para cardar
e preparar as fibras de forma
tradicional. Prancha resistente
composta por uma peça de
contraplacado moldado. 72
dentes finos.

Usadas aos pares para cardar
e preparar as fibras de forma
tradicional. Prancha resistente
e leve composta por uma peça
de contraplacado moldado
que não esforça os pulsos.
Pode optar por 72 dentes finos
ou por 108 dentes
superfinos.

Prepare mechas de fibra
prontas a fiar. Cabo redondo
confortável que não esforça
os pulsos. 72 dentes finos.

FC

HCL (72)
- HCLC (108)

HCLS

HCMC (108)
HCMS (72)

tábua de mistura
Pinte belas imagens em fibras.
Tenha o controlo completo das
fibras e da colocação de cores com
a Tábua de Mistura. Crie fabulosos
rolos com mesclados repetíveis
prontos para fiar. Divertida e
fácil de usar. Alça de transporte
prática e quilha regulável com três
posições. Desmontagem rápida
para uma maior portabilidade.
Área da carda de 30cm x 30cm
(12” x 12”).
Área de 108 dentes finos.
Inclui escova de mistura e
duas hastes passadoras para a
elaboração e remoção dos rolos.
Lacada.

BB

BBB
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carda de tambor wild

Para fios artísticos

carda de tambor wild
O seu fio artístico começa aqui. Prepare as
fibras sem esforço para fiar fios artísticos
rústicos. Os dentes extralongos permitemlhe cardar diferentes fibras e tecidos, penas,
papel, etc. Divirta-se a criar e misturar as
suas próprias combinações de cores.
Largura da carda: 10cm (4”).
Véu de matéria cardada: 40g (1½ oz).
72 dentes finos, extralongos.
Índice da carda de 6:1 – Para misturas
suaves e controladas.
Tambor ajustável para vários tipos de fibras.
Inclui escova de tambor, escova de limpeza,
sovela e grampos de fixação.
Montada e lacada.

WDC

AWL

escova de limpeza

DCCB

sovela
Também disponível em separado.

Também disponível em separado.

carda de tambor standard

A preparação da fibra torna-se fácil

carda de tambor standard
Prepare facilmente as fibras para fiar ou feltrar.
Divirta-se a criar e misturar as suas próprias
combinações de cores.
Largura da carda: 20cm (8”).
Véu de matéria cardada: 50g (2 oz).
Pode optar por 36 dentes grossos ou
72 dentes finos.
Dois índices de cardar para uma
maior flexibilidade.
4:1 – Para misturas criativas de
fitas cardadas
6:1 – Para misturas suaves e
controladas de cardação de velo.
Tambor ajustável para vários
tipos de fibras. Inclui escova de
tambor, escova de limpeza, sovela
e grampos de fixação.
Montada e lacada.
36 dentes grossos.
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ADCC

ADCF

72 dentes finos.

carda de tambor wild

Para fiar ou feltrar

carda de tambor wild
Prepare facilmente as fibras para fiar ou feltrar.
Divirta-se a criar e misturar as suas próprias
combinações de cores.
Largura da carda: 30cm (12”).
Véu de matéria cardada: 100g (4 oz).
72 dentes finos.
Dois índices de cardar para uma maior
flexibilidade.
4:1 – Para misturas criativas de fitas cardadas
6:1 – Para misturas suaves e controladas de
cardação de velo.
Tambor ajustável para vários tipos de fibras.
Inclui escova de tambor, escova de limpeza,
sovela e grampos de fixação.
Montada e lacada.

ADCF30

carda de tambor superfina

ADCSF

120 dentes superfinos

DCCB

Prepare facilmente fibras finas ou
de luxo para fiar ou feltrar. Divirta-se
a criar e misturar as suas próprias
combinações de cores.
Largura da carda: 20cm (8”).
Véu de matéria cardada: 50g (2 oz).
120 dentes superfinos.
Dois índices de cardar para uma maior
flexibilidade.
4:1 – Para misturas criativas de fitas
cardadas
6:1 – Para misturas suaves e
controladas de cardação de velo.
Tambor ajustável para vários tipos de
fibras.
Inclui escova de tambor, escova de
limpeza, sovela e grampos de fixação.
Montada e lacada.

ADCPB

escova de tambor
Escova de tambor ajustável para
suavizar, controlar e introduzir
maior quantidade de fibras no
tambor grande. Permite cardar
mohair, angorá, alpaca e outras
fibras curtas. Adequada para
todas as carda de tambor de
20cm (8”) da Ashford.
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tear sampleIt

O seu primeiro tear

Um pequeno e bonito tear que pode ser utilizado tanto por
tecelões principiantes como experientes. Aprenda novas
técnicas ou faça experiências com fios maravilhosos. O
presente perfeito para um tecelão principiante. Monte
a urdidura e comece a tecer em minutos. Manípulos
confortáveis e pentes de nylon resistentes de 30 dentes.
As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante
a tecelagem ou o transporte do tear. A largura de
tecelagem de 20cm (8”) permite-lhe fazer experiências
com todos os seus padrões favoritos de pente liço
rígido ou tecer tecidos. Apenas 1,1kg (2,5
libras). Inclui pente de 7,5 pontos
por polegada (30/10), livro
de instruções passo a passo,
duas lançadeiras, agulha
gancho, barra com grampo de
fixação para a urdidura.
SL2

Largura de tecelagem de 20cm (8”)

Acessórios: pentes extra
2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 dpi (pontos por polegada).

tear de pente liço rígido

Grande valor

O tear de pente liço rígido é muito versátil e fácil de usar. Monte a urdidura e comece a tecer em minutos. Crie
as suas próprias peças de vestuário únicas e belas com cor e textura. Manípulos confortáveis e pentes de nylon
resistentes de 40 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem ou o transporte do tear.
Inclui pente de 7,5 pontos por polegada (30/10), livro de instruções passo a passo, duas lançadeiras, agulha
gancho, barra com grampo de fixação para a urdidura.
Larguras de tecelagem
40cm, 60cm, 80cm, 120m (16”, 24”, 32”, 48”)

Acessórios: módulo de pente liço adicional,
pentes extra de 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5dpi
(pontos por polegada), bases de
suporte para tear.

módulo de pente liço adicional
Poderá tecer padrões pormenorizados
até 25 dpi (pontos por polegada), com
largura dupla ou camadas duplas.
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RHLS400
- RHLS600
- RHLS800
- RHLS1200

RH400
- RH600
- RH800
- RH1200

base de suporte para tear
de pente liço rígido
Estrutura resistente com 2
prateleiras e apoio de pé.
Bases de suporte para teares
de 40cm, 60cm, 80cm, 120cm
(16”, 24”, 32”, 48”).

tear knitters

Tão portátil

Combine cor e textura para criar o seu próprio tecido original neste tear de
pente liço rígido ultraportátil. Compacto e leve. Três grandes larguras de
tecelagem, desde cachecóis a xailes. Manípulos confortáveis e pentes de
nylon resistentes de 30 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no
lugar durante a tecelagem, o rebatimento ou o transporte do tear. Inclui
pente de 7,5 pontos por polegada (30/10), livro de instruções passo a
passo, duas lançadeiras, agulha gancho, barra com grampos de fixação
para a urdidura. Montada e lacada. As três larguras de tear estão também
disponíveis num conjunto com saco de transporte.
Larguras de tecelagem
30cm, 50cm, 70cm (12”, 20”, 28”)

Acessórios:
módulo de pente liço adicional,
pentes extra de
2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 dpi
(pontos por polegada),
bases de
suporte para
tear.
KL3
- KL5
- KL7

KL3LS
- KL5LS
- KL7LS

tear knitters de 70cm (28”).
Base de suporte vendida em separado..

acessórios para tear knitters
módulo de pente liço adicional

KL2HK

Poderá tecer padrões pormenorizados
até 25 dpi (pontos por polegada), com
largura dupla ou camadas duplas.
O conjunto inclui 2 blocos de suporte
de pente e instruções detalhadas.

KL2HK

kit de abraçadeira de suporte
Kit de abraçadeira de suporte opcional para bases
de suporte de teares de 30cm e 50cm (12” e 20”).
KL3LS
- KL5LS
- KL7LS

saco de transporte
KLSSB

Saco de transporte acolchoado, com fecho
de correr, 4 bolsos e alças de ombro.
Disponível para as três larguras de tear.

base de suporte para tear knitters
O ângulo regulável garante uma tecelagem
descontraída. Apoio de pé confortável.
Lacada. A base de suporte de 70cm (28”)
tem uma abraçadeira de suporte.

Rebata e transporte com
a tecelagem no lugar.

KL3CB
- KL5CB
- KL7CB
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tear de mesa 4 quadros
Poderá tecer padrões tradicionais e modernos para
criar os seus próprios tecidos originais. Estrutura
rebatível para transporte e arrumação. Batedor
superior com retrocesso automático. Manípulos
confortáveis e pentes de nylon resistentes de 40
dentes. As linguetas de travagem mantêm-se
no lugar durante a tecelagem, o rebatimento
ou o transporte do tear. Inclui pente de
aço inoxidável de 10 pontos por polegada
(40/10), livro de instruções de urdidura
passo a passo, liços texsolv, agulha gancho,
duas lançadeiras. Lacado.
Pentes extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi (pontos por
polegada).
Largura de tecelagem
Altura quando rebatido
Peso

FS410N
- FS610N
- FS800N

40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32")
18cm (7")
desde 7kg (15,5 libras))

base de suporte para o tear
Estrutura resistente com 2 prateleiras e 4
pedais para montagem direta. Rebatível para
arrumação. Lacada.

LSTK4
- LSTK6
-LSTK8

Bases de suporte para teares de 40cm, 60cm, 80cm (16”, 24”, 32”).

tear de mesa 8 eixos
Poderá tecer padrões tradicionais e modernos
para criar os seus próprios tecidos originais.
Estrutura rebatível para transporte e
arrumação. Batedor superior com retrocesso
automático. Manípulos confortáveis e pentes
de nylon resistentes de 40 dentes. As linguetas
de travagem mantêm-se no lugar durante a
tecelagem, o rebatimento ou o transporte do
tear. Inclui pente de aço inoxidável de 10 pontos
por polegada (40/10), livro de instruções de
urdidura passo a passo, liços texsolv, agulha
gancho, duas lançadeiras. Lacado.
Pentes extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi
(pontos por polegada).
Largura de tecelagem

Altura quando rebatido
Peso
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40cm, 60cm,
80cm
(16", 24", 32")
18cm (7")
desde 9kg
(20 libras)

ES410N
- ES610N
- ES800N

tear de mesa 8 quadros katie
Perfeito para oficinas, amostragem, viajar e diversão.
Tear portátil, compacto, com oito
arneses. Batedor superior com retrocesso
automático. Batedor invertível e barra
frontal, colocada numa posição que não
impede o trabalho manual, para uma
tecelagem fácil. Manípulos confortáveis e
pentes de nylon de 30 dentes e linguetas
resistentes. Inclui pente de aço inoxidável
de 10 pontos por polegada (40/10), livro de
instruções passo a passo, 320 liços texsolv,
agulha gancho, duas lançadeiras e saco
de transporte. Montado
e lacado.
Pentes extra de 6; 8;
10; 12; 16 dpi (pontos
por polegada).
Largura de tecelagem
Altura quando rebatido
Largura quando rebatido
Profundidade quando rebatido
Peso

30cm (12")
47cm (18½")
47cm (18½")
27cm (10½")
6,5kg (14¼ libras)

Rebata e transporte com a
tecelagem no lugar.

KTL

KTLCB

saco de transporte incluído
Saco de transporte de tela,
acolchoado, com fecho de correr,
bolsos e alças de mão e de ombro.

tear de mesa 16 quadros
Poderá tecer padrões complexos e
pormenorizados. Estrutura rebatível para
transporte e arrumação. Batedor superior com
retrocesso automático. Manípulos confortáveis
e pentes de nylon resistentes de 40 dentes.
As linguetas de travagem mantêm-se no lugar
durante a tecelagem, o rebatimento ou o
transporte. Inclui pente de aço inoxidável de 12
pontos por polegada (48/10), livro de instruções de
urdidura passo a passo, 1280 liços texsolv, agulha
gancho, duas lançadeiras. Lacado.
Pentes extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi
(pontos por polegada).
Largura de tecelagem
Altura quando rebatido
Peso

SS610N

60cm (24")
26cm (10½")
15,5kg
(34 libras)

base de suporte para o tear
A base de suporte é rebatível. Estrutura resistente
com 2 prateleiras. Lacado. LSSS610
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utensílios de urdidura
urdideira giratória
urdidura de 15m
(50’). Gira para uma
montagem rápida
da urdidura. Inclui
grampo de fixação.

WF4

tear retangular

tear quadrado (pequeno)

WF11

urdidura de 11m (37’).

urdidura de 4,5m (14½’).Lacada. O
companheiro perfeito para o tear Katie.
WM

barra adicional
posterior

SBB4
- SBB6
- SBB8
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rolo e barra adicional
posterior para uma
tensão perfeita com
urdidura com fios
diferentes.
40cm, 60cm, 80cm
(16", 24", 32")

rastelo
Urdidura fácil e uniforme.
Pinos de aço com
espaçamento de 12,5mm
(½”). Lacado.
RK3
- RK4
- RK6
- RK8

30cm, 40cm, 60cm, 80cm
(12", 16", 24", 32")

Durante séculos, a fiação foi uma necessidade para a sobrevivência humana.
Agora é possível apreciar este ofício tradicional como um passatempo relaxante
e, em última análise, prático.

teares para tapeçaria e teares de faixas
tear para tapeçaria

tear de faixas inkle

Seja criativo e teça as suas
próprias peças de arte ou
tapetes. Estrutura rotativa
para uma montagem rápida
da urdidura. Tensão de
urdidura, altura e ângulo de
tecelagem reguláveis. Inclui
duas bobinas de tapeçaria e
instruções de urdidura.

Montagem de urdidura destinada
a tranças decorativas, faixas e
cintos. Construção resistente. Inclui
grampo de fixação e lançadeira.

IL

IKL

Comprimento de urdidura até 340cm
(134”)

Largura de tecelagem
103cm x 74cm (40” x 29”)
WFL

tear de faixas inklette
Monte a urdidura para tranças
decorativas, faixas e cintos neste
pequeno tear portátil. Inclui lançadeira.

WFS

quadros de tecelagem

Comprimento de urdidura até 180cm (72”)

Aprenda a tecer.

TPLM11

Grande 70 x 50cm (27 x 19")
Pequeno 35 x 25cm (13 x 9")

acessórios de tecelagem
varetas
7 tamanhos

naveta
5 tamanhos

PUS260
- PUS360
- PUS460
- PUS560

- PUS660
- PUS760
- PUS860

SHTL1
- SHTL2
- SHTL3

- SHTL5
- SHTL8

FT4

BSBWW
BSBW

BS

CLAMP (2)

utensílio para torcer franjas

De madeira ou metal.

Crie uma franja torcida perfeita ou
um cordão decorativo. Grampo de
fixação incluído. Lacado.

naveta de cintura

lançadeiras de barquinha

banco de tecelagem

bobina de 29cm (11½”) ou
35cm (14”) incluída.

bobinas
Nylon ou cartão.
Embalagens de 10.

enroladores de bobina de
lançadeira de barquinha

Espaço para arrumação
debaixo do assento.
Quatro alturas de
assento.

BSHTL35
BSB10
BSHTL

49cm (19"), 52cm (20")
56cm (22"), 60cm (23")

HB
- HBL
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feltragem
A feltragem com agulha é uma forma
rápida e fácil de feltrar fibra sem usar
sabão ou água.

agulha de punção para
feltragem

placa de feltragem
Madeira resistente, com
um acabamento oleado
e ranhuras curvas
que deixam a água
escorrer.

Inclui 5 agulhas,
de calibre médio.
FNP

FB

FN100
- FNC100
- FNF100
- FNR100
- FNSTAR100
FNPS

FN
- FNC
- FNF
- FNR
- FNSTAR

agulhas de feltragem
Disponíveis em embalagens de
10 ou 100. 5 calibres: triangular
fino 40, em estrela 38, médio 36,
grosso 32, com farpa invertida 36.

agulha de punção para
feltragem student
NFF15

Inclui 3 agulhas,
de calibre médio.

espuma para feltragem com agulha
A base ideal para feltragem com agulha.
quadrado de 15cm (6”).

kits de feltragem
kits para principiantes
Os kits incluem tudo o que
precisa para concretizar os
projetos. Pode optar por flores,
insetos, galo ou ovelhas.

NFKB

ABNF

NFKBF
NFKF

kits beagle e borboleta
Os kits incluem tudo o que
precisa para concretizar os
projetos.

NFKBU

NFK

kit para principiantes de feltragem com agulha
Inclui livro, agulhas, fibra, espuma e tecido solúvel em água.
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NFKR

NFKS

livros
Ashford Book of Carding

Ashford Book of Hand
Spinning - Por Jo Reeve

Por Jo Reeve
Este guia prático e
inspirador sobre cardação
foi revisto e ampliado para
incluir cardação rústica,
mistura de fibras exóticas
e novos projetos utilizando
fibra cardada.
100 páginas, apenas em
inglês
ABC

Aprenda a criar fios
únicos utilizando diversas
técnicas e fibras. Cinco
projetos fáceis para
utilizar fio fiado à mão.
Instruções passo a passo
e fotografias a cores.
116 páginas, apenas em
inglês
ABHS

Ashford Book of Needle
Felting - Por Barbara Allen
Crie figuras adoráveis,
belas flores e belos
cenários, joias e acessórios
surpreendentes, todos em
feltro liso ou esculpido.
Instruções passo a passo e
fotografias a cores.
112 páginas, apenas em
inglês
ABNF

ABRHW

ABWFS

ABD

Ashford Book of
Weaving Patterns From
Four to Eight Shafts

Por Anne Field
Este livro completo
abrange a planificação de
uma urdidura, o esboço
de padrões, as técnicas
de tecelagem e catorze
projetos inovadores.
175 páginas, apenas em
inglês

Por Elsa Krogh
Todos os padrões
preferidos de Elsa - uma
mistura de tecelagens
clássicas e técnicas
modernas - para artigos de
moda e do lar.
92 páginas, apenas em
inglês

Ashford Book of
Weaving for Knitters

Por Rowena Hart
Revisto e ampliado.
Urdidura, tecelagem e
projetos fáceis, incluindo
buquê de brooks, renda
de bronson e tecelagem
com módulo de pente liço
adicional. Crie belas peças
de vestuário e artesanato.
116 páginas, apenas em
inglês

Por Rowena Hart
25 padrões de cachecol
fáceis e deslumbrantes
usando fios de fantasia e o
Tear Ashford Knitters. Uma
grande combinação para
tecelões e artistas têxteis
em evolução.
64 páginas, apenas em
inglês

felting

weaving

knitting

ABWK

The Wheel Magazine

dyeing

ISSUE 25 2013
NZ $10 AUS $9
US $8 CAD $8
GBP £5 EURO €6
YEN ¥800

ASHFORD’S FIBRECRAFT MAGAZINE – NEW ZEALAND

Spun angel
Patsy Z’s illegal yarn
Freeform capelet

How to ...

Weave curtains
Felt rabbits
Grow and process flax
... and much more

A revista anual do artesanato
têxtil da Ashford. Projetos de
fiação, tecelagem, feltragem,
tinturaria e tricô, padrões
e artigos de todo o mundo.
Para receber a versão de luxo
entregue na sua residência,
registe-se em:
www.ashford.co.nz/subscribe

Por Ann Milner
Texto abrangente sobre
cor, tintas para tingir
químicas e naturais.
Explicação detalhada dos
tipos de tintas para tingir
e respetivas formas de
utilização. Para artistas
têxteis principiantes e
experientes. Seis projetos
fáceis.
148 páginas, apenas em
inglês

Ashford Book of
Weaving for the Four
Shaft Loom

Ashford Book of Rigid
Heddle Weaving

spinning

Ashford Book of Dyeing

ABWPFES

Ashford Book of
Projects for the Eight
Shaft Loom

ABPES

Por Elsa Krogh
Uma variedade de técnicas
de variações de sarja na
tradição escandinava para
tecelagens modernas, de
quadros múltiplos, para o
verão e o inverno.
40 páginas, apenas em
inglês

Veja os nossos vídeos Como fazer no You Tube.
www.youtube.com/user/AshfordHandicrafts

Junte-se a nós no facebook.
www.facebook.com/ashford.wheels.looms

GREAT NEW PRODUCTS AND PATTERNS INSIDE

www.ashfordclub.co.nz

Ashford Wheels & Looms 1

WMAG
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fita cardada
A fita cardada Ashford é 100% pura lã da Nova Zelândia. A nossa lã é
produzida em explorações de ovinos na Ilha Sul da Nova Zelândia, onde
as ovelhas pastam em grandes pastos de erva e não são sujeitas ao
procedimento de mulesing. Só usamos lã com um bom comprimento,
sem falhas, com volume elevado, brilho, baixo teor de matéria vegetal
e mícron adequado. A lã é lavada por meio de um tratamento aquoso
padrão com detergente biodegradável ecológico. Então, na nossa própria
fábrica de lã em Milton, a nossa equipa garante que cada processo
cumpre os mais altos padrões. Começamos por tingir a lã utilizando
corantes ecologicamente seguros e em conformidade com o Oeko-Tex,
em seguida seca a vapor, é cardada, penteada, escovada e, finalmente,
enrolada em meadas. A fita está então pronta a utilizar sem desperdício
ou necessidade de preparação.
Pode escolher entre mais de 100 belas cores e misturas maravilhosas.

Coldstream Estate Corriedales

Escolha entre a nossa gama de fitas cardadas.
Corriedale ~30 Microns. Lã macia para fiação fina a média. Ideal para roupa de bebé, peças de vestuário tecidas, tricotadas, em croché, de feltro e artigos para o lar.
Merino ~22 Microns. Lã muito fina para fiação fina, tricô, feltragem, croché e trabalhos em renda. Corriedale Nomes EUA
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Corriedale

Corriedale

Corriedale

Misturas de cores listadas Corriedale

001
002
003*
004*
005
006
007*
008*
009
010
011
012*
013*
014*
015
016*
017
018*
019*
020*

021*
022
023*
024
025*
026*
027*
028*
029*
030*
031*
032*
033*
034*
035*
036*
037*
038*
039*
040*

041*
042*
043*
044
045*
046*
047*
048*
049*
050*
051*
091*
092*
093*
094*

120
121
122
123
124

Kiwi
Gomas
Cheesecake
Chá Verde
Pudim de Ameixa
Tarte de Abóbora
Hortelã
Doce de Uva
Noz-moscada
Chiclete
Marshmallow
Moranguinho
Tarte de Mirtilo
Alcaçuz
Malagueta
Cinza
Pêssego
Biscoito
Rebentos de Feijão
Chocolate

Azul
Verde
Magenta
Laranja
Roxo
Turquesa
Amarelo
Escarlate
Pele
Gelo
Damasco
Menta
Cupcake
Lavanda
Mel
Caramelo
Toffee
Azeitona
Beringela
Algodão-doce

Índigo
Lagoa
Lima
Lilás
Limão
Violeta
Framboesa
Tangerina
Vermelho Cereja
Ametista
Verde Feto
Branco Natural
Luz Natural
Médio Natural
Escuro Natural

*Disponível em lã Corriedale e Merino

Manhãs Primaveris
Crepúsculo Outonal
Noites de Inverno
Dias de Verão
Fusão Natural

100% pura lã da Nova Zelândia Premium

merino 19 microns

045

035

031

029

018

merino 22,5 microns

027

003

036

037

048

mistura de merino/bambu

006

024

017

009

015

perendale

028

049

039

047

005

polwarth

033

040

011

012

046

romney

034

008

025

050

023

120

044

013

010

042

021

121

030

007

026

041

002

122

032

043

001

022

004

123

019

038

051

020

016

124

091

092

093

094

014

alpaca/merino
Uma mistura luxuosa com
30% de alpaca bebé e 70%
Merino. A alpaca é cinco vezes
mais quente do que a lã de
ovelha e suave como a seda. A
fina lã branca de alpaca bebé
de 21,5 microns é misturada
com o nosso Merino de 22
microns para criar uma mistura
sumptuosa disponível em sete
belas variações de cor de urze
e em branco.
300
305
310
315
320
325
330
335

Gelo
Granito
Bruma do mar
Violeta
Rosa Mosqueta
Musgo
Tramazeira
Prímula

300

305

310

315

320

325

330

335

Todas disponíveis em:
meadas de 500g (1,1 libras),
sacos de 100g (3½ oz).

100% natural
white alpaca

seda/merino
098

099

100

Uma mistura luxuosa contendo
20% de Seda Mulberry e 80%
de Merino
Silk/Merino
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Zimbro
Romã
Açafrão
Canela
Pimenta
Sálvia
Amora
Semente de Papoila
Especiarias
Ameixa
Baunilha
Tempestade
Pôr do sol
Sorvete
Pedra Preciosa

fibras de luxo
Dê um pouco de magia ao seu artesanato têxtil. Presenteie-se com a nossa
gama de fibras de luxo no seu próximo projeto. Estas fibras têm um toque
e um aspeto maravilhoso e podem ser usadas sozinhas ou misturadas com
outras fibras para criar um efeito muito especial.
Pode escolher entre as nossas fibras selecionadas manualmente de linho,
Tencel, bambu, lãs e misturas especiais ou lã Leicester inglesa com as cores
do arco-íris. Disponível em sacos de 1kg (2,2 libras) ou de 100g (3½ oz).

lã Leicester inglesa com as
cores do arco-íris

washed english leicester

seda mulberry

tussor

bambu

tencel

quadrados de fibra de seda

mechas de fibra de seda

linho

mistura de merino/bambu

angelina dourado

angelina prata

mistura de seda/alpaca/merino

polwarth

tintas para tingir
As nossas tintas para tingir são
adequadas para todas as fibras
proteicas. São fáceis de usar,
seguras e estão em conformidade
com a norma Oeko-Tex Standard
100. As cores são limpas e
vibrantes, e muito económicas.
Como são 100% concentradas, só
necessita de 10g para tingir 1kg
de fibra. Use vinagre branco para
fixar as tintas. Divirta-se criando as
suas próprias cores. Disponíveis
em tubos de 10g, 50g e 250g.

AWDRC
AWDRC50

coleção de tintas para
tingir lã com as cores do
arco-íris

250g

50g

10g

Contém três cores primárias
para formar todas as cores do
arco-íris. Embalagens de 10g
e de 50g.

AWDC

coleção de tintas para tingir lã
pacote de cores 12 x 10g.

amarelo

escarlate

roxo

azul-marinho

esmeralda

castanho

ferrugem

rosa-choque

azul

verde-azulado

verde

preto
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Ashford Handicrafts Limited
Fábrica e Salão de exposições: 415 West Street
P O Box 474, Ashburton, New Zealand
Telefone: 64 3 308 9087
Fax: 64 3 308 8664
E-mail: sales@ashford.co.nz
Site: www.ashford.co.nz

O SEU REVENDEDOR LOCAL ASHFORD

Devido ao desenvolvimento contínuo de produtos, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
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