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Mit allerførste besøg i Englands
hovedstad, London, var i 1998, da
jeg var på studietur i forbindelse
med min uddannelse til håndarbejdslærer. På denne studietur
med Håndarbejdets Fremmes
Seminarium var der naturligvis
et tekstilt fokuspunkt for turen,
så vi besøgte små spændende
stofbutikker i SoHo, markedet
på Portobello Road, Ehrman’s
Tapestries, Royal School of
Needlework, Victoria & Albert
Museet, William Morris Gallery i
Walthamstow og fik også en dagsudflugt til Bath, hvor vi besøgte
Kaffe Fassett, som på daværende
tidspunkt havde en butik der og
sidst, men ikke mindst besøgte vi
The American Museum i Bath, som
jeg tidligere har skrevet om her i
Kludemagsinet.

J

eg blev mildt sagt ”blown away”
på min første tur til London, og
jeg slæbte hjem af skatte bestående af perler, små spejle til spejlbroderi købt i en indisk butik, syartikler,
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stof og naturligvis massevis af bøger
om håndarbejde. London er i det hele
taget en fantastisk by for kreative,
design- og tekstil-interesserede mennesker. Vi patchworkere vil naturligvis
altid lige tjekke, om der mon skulle
ligge en patchworkbutik på vores
rejsemål … og her må jeg så skuffe,
idet, der ikke er nogen patchworkbutikker i selve centrum af London,
men hvis du er lidt åben for andet end
det gængse udvalg i de almindelige
patchworkbutikker, så er der mange
muligheder for at købe stof i det centrale London. De rene patchworkbutikker finder du lidt uden for London,
men jeg besøgte ingen på denne tur.
London er jo en metropol af en storby, og det er næsten umuligt at få det
hele med på en uges ferie, men jeg
har altid nogle ”tyngdepunkter” jeg
skal omkring, når jeg er der. I efteråret
2019 var jeg så igen i London; denne
gang med mand og søn. Turen var
faktisk en gave til sønnike, der fyldte
20 år, og der skulle klemmes mange
forskellige aktiviteter ind i ferieugen
(bl.a. en fodboldkamp på Wembley
Stadium), så jeg var på forhånd klar
over, at syaktiviteterne måtte begrænses.

Liberty of London
Dog vidste jeg, at jeg måtte have
familien med på en tur i Liberty of
London, for det er bare et sted, der
skal opleves. Liberty er et meget eksklusivt varehus, og hvor pengepungen
skal være i orden, men huset er en
oplevelse i sig selv.
Varehuset ligger på Regency Street
og ser stort set ud, som da det
åbnede i 1875. Huset er bygget i
“Edwardian-stil”; en periode, hvor
man var meget optaget af det, man
i England kalder ”The Arts and
Crafts Movement” og herhjemme
”Skønvirke”. En bevægelse ledet af
William Morris, som designede med
inspiration i fx middelalderen og en
periode, hvor man satte det håndlavede i fokus som en reaktion på masseproducerede varer i Victoria-tiden.
Siden slutningen af 1800-tallet har
Liberty Fabrics været ledende inden
for design og mode; bl.a. har førnævnte William Morris designet et af
de mest ikoniske prints for Liberty,
nemlig The Strawberry Thief, som
for nylig har været genoptrykt som
patchworkstof. Liberty har både deres
eget brand ”Liberty of London”, men
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Liberty er indrettet, som da huset
blev bygget.

Liberty-bygningen er opført i “Edwardian-stil”.

Tana Lawn Cotton – et godt udvalg.

arbejder også med andre designere.
De sælger tøj til både mænd, kvinder
og børn samt lækkert interiør til hjemmet … og så har de en stofafdeling,
hvor en patchworker sagtens kan
gå amok. Liberty producerer både
bomuldsstoffer, hør og silke, men
det, som nok er mest interessant for
en patchworker, er deres Tana Lawn,
som er et fint bomuldsstof med en
nærmest silkeagtig finish. Det er lidt
tyndere end almindeligt patchworkstof, men kan sagtens bruges både til
hånd- og maskinsyning og går også
fint at blande med andre bomuldsstoffer.

stoffer. Jeg har indimellem været
heldig at finde dem i butikker, der forhandler stof til beklædningssyning, og
for et par år siden begyndte Speich
Design at forhandle dem til danske
patchworkere. Jeg har en drøm om
en gang at lave et stort projekt kun i
Liberty Tana Lawn og ”provianterere”,
hver gang jeg falder over dem, så jeg
måtte naturligvis også have lidt med
hjem fra mit besøg hos Liberty denne
gang. Desuden faldt jeg over nogle
lækre vævede blå/hvid stoffer, der
er perfekte til projekter i japansk stil,
som er så populære for tiden.

lækre stofbutikker. Mit udflugtsmål i
gaden var Cloth House i nr. 47, hvis
Instragram-konto og hjemmeside jeg
ofte har savlet over … og jeg kunne
konstatere, at mine høje forventninger i den grad blev indfriet. Det er en
utrolig fin butik med en lækker indretning, et stort udvalg af lækre stoffer
og et meget venligt og hjælpsomt
personale. I Cloth House har de et
imponerende udvalg af håndprintet bomuld, men også hør, silke og
andre stoffer, sågar vintage-stoffer.
Desuden har de et enormt udvalg af
bånd og besætninger fra hele verden.

Cloth House
Ikke langt fra varehuset Liberty ligger Berwick Street, der huser flere

En anden og tungtvejende grund til at
handle hos Cloth House i disse tider,
hvor vi alle er meget opmærksomme

Der er ikke så mange butikker herhjemme, der forhandler Liberty-
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Mange fine japanske stoffer i
Cloth House.

på bæredygtighed, er, at dette firma
vælger deres varer ud fra et bæredygtigt og miljørigtigt perspektiv. De har
bl.a. valgt ikke at forhandle læder og
pels, og deres indpakninger er genanvendte materialer. De har et stort
udvalg af naturfremstillede stoffer
som bomuld, uld og hør, som de primært opkøber hos små familieejede
virksomheder rundt omkring i verden,
og er således også på den måde med
til at støtte og bevare de gamle håndværk som fx blokprint fra Indien.
Vi endte faktisk med at komme på
besøg to gange, da vi første gang

kom lige før lukketid. Alligevel gav
de sig tid til at svare på mine mange
spørgsmål, skære de stoffer jeg
gerne ville købe … og oven i købet
pakke det som et fint bundle med et
bånd om. Næste dag kom vi igen,
da vi havde fået lov til at fotografere i
dagsslys, så jeg kunne skrive denne
artikel. Selvom jeg handlede aftenen
før, kom der lidt flere gode sager med
d
hjem. Hos Cloth House købte jeg
fortrinsvis bomulds- og hørstoffer fra
Japan og Indien. Jeg ved endnu ikke,,
hvad jeg skal bruge dem til, men det
skal helt sikkert være et særligt projekt til minde om turen.

info
Liberty London
Regent Street,
London, W1B 5AH
www.libertylondon.com
Åbningstider:
Man-lør: Kl. 10.00 - 20.00
Søn: Kl. 11.30 - 18.00
Cloth House
47 Berwick Street,
London, W1F 8SJ
02074375155
47@clothhouse.com
www.clothhouse.com
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Åbningstider:
Man-fre: Kl. 09.30 - 18.00
Lør:
Kl. 10.30 - 18.00
Søn:
Lukket
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