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Nieuwe patronen (al binnen of onderweg) 
Little House Needleworks – Acorn Hill, Curly Q Ewe, Prairie Sampler, Princess on the Pea 
Cross Eyed Cricket – Things that go bump, Ghosties and Ghoulies, The Eyes have it 
Homespun Elegance – Autumn Button Sampler 
Imaginating – Lighthouse welcome, Harvest Delusion, Harvest Happiness 
Lizzie Kate – Tiny Tidings XII, Tis the Season Santa 07 
Midnight Stitching – Spot of Christmas, Christmas Quaker 
JBW Designs – Christmas Keepsake II, French Country ABC’s, French Country petite stocking, 
Jolly Old St. Nicholas, French Country Nordic Mitten 
Lilybet Designs – Boo, Halloween Trio 
Lynn’s Prints – Apple Picking 
Rosewood Manor – Garden Tiles, Charming Tulips 
 
Workshops 
Voor de volgende workshops kun je je nog inschrijven. Meer informatie over de workshops en 
afbeeldingen van wat we gaan doen, vind je op de website. 
 
Papillion Creations - Beginner's Drawn Threadwork Sampler 
Wanneer: Donderdag 18 oktober, 22 november en 13 december 
Tijd: 19:00-21:30 uur 
Prijs: € 40,00 
Aantal plaatsen beschikbaar: 2 
 
Ontwerp je eigen naamkaartje 
Wanneer: Donderdag 25 oktober en vrijdag 30 november 
Tijd: 19:00-21:30 uur (25/10) en 10:30-15:30 (30/11) 
Prijs: € 40,00 
Aantal plaatsen beschikbaar: 4 
 
Kerstdag (wat we gaan doen is nog een verrassing) 
Wanner: Vrijdag 9 november (let op dit is de extra dag) 
Tijd: 10:30-15:30 uur 
Prijs: € 32,50 
Aantal beschikbare plaatsen: 1 
 
Pinball breien met Quaker motieven 
Wanneer: Zaterdag 24 november (let op dit is de extra dag) 
Tijd:  10:30-15:30 uur 



Prijs: € 25,00 
Aantal beschikbare plaatsen: 1 
Freebie van de maand 
Deze maand ontvang je bij elke bestelling een patroontje van La-D-Da. Het is een klein boompje 
met appels, geborduurd in twee kleuren.  
 
Just Cross Stitch Christmas issue 

 
Hij is inmiddels gearriveerd, HET kersttijdschrift van het jaar wat mij betreft. En dit jaar staat hij 
boordevol leuke kerstornamentjes. Naast 75 verschillende ornamentjes staan er ook de nodige 
recepten in. Het tijdschrift is een echt verzamelitem. De eerste nummers (1997 en 1998) gaan 
voor veel geld van de hand op ebay. Ben je geïnteresseerd in oudere nummers, neem dan 
kontakt op, soms is het nog mogelijk om ze na te bestellen. 
 
Belle Soie zijde 
We hebben sinds een paar weken de volledige collectie Belle Soie van Crescent Colours in huis. 
Dit is een handgeverfde overlopende zijde. Per kaartje zit er 5 yards zijde op en elke draad 
bestaat uit 12 draadjes. Het fijne van deze zijde is dat de kleur overloopt binnen de eigen kleur. 
Dus bijvoorbeeld van licht- naar donkerblauw, van donkerrood naar nog donkerder rood etc. 
De zijde kost € 5,95 per strengetje. En ik kan je uit ervaring vertellen dat het bijzonder prettig 
borduurt. 
Hieronder zie je een paar voorbeelden (ik heb maar voor mijn eigen favoriete kleuren gekozen).  

   
Kiwi   Lasagne   Teddy Bear 
 
Een kleurenkaart in word kun je vinden op de website: 
http://dehandwerkboetiek.tripod.com/id13.html  
 



Threadpacks van Little House Needleworks 
Het kon bijna niet uitblijven, nu Crescent Colours zijde op de markt heeft gebracht, moest Little 
House Needleworks wel met threadpacks komen waar deze prachtige zijde in is verwerkt. En 
als echte koffieliefhebber ben ik verrukt van deze nieuwe serie. 

 
De threadpacks bevatten naast het patroontje genoeg zijden garen om het patroontje te 
borduren. Je kunt zelf je stof uitkiezen. Borduur ze apart, naast elkaar, onder elkaar, je hebt 
mogelijkheden genoeg. Een pakketje kost € 14,25.  
En voor alle theeliefhebbers heb ik goed nieuws. Als de koffiepatroontjes klaar zijn, komen er 
theepatroontjes aan.  
 
Online Needlework Show 
Van 17 tot en met 22 oktober is er weer de Online Needlework Show. Dit is je kans om eens een 
kijkje in de keuken van een borduurbeurs te nemen. Je kunt op je gemak, wanneer het jou 
uitkomt ontdekken wat de ontwerpers voor je in huis hebben. Veel ontwerpers hebben 
zogenaamde “doorprizes” die je kunt winnen. Vaak is het sturen van een email al genoeg om 
mee te doen.  
Deze keer willen wij er iets speciaals van maken. Geef alvast door dat je wilt rondkijken op de 
Online Needlework Show, stuur een mail naar info@dehandwerkboetiek.nl en ontvang ons 
speciale bestelformulier. Stuur je dit formulieer voor 22 oktober 12:00 terug, dan ontvang je een 
speciale verrassing.  
Op de onderstaande URL kun je alvast zien wie er meedoen met deze beurs: 
http://needleworkshow.com/cgi-bin/2007.pl 
Wil je graag eerst informatie ontvangen over de prijs van een product, mail ons dan 
(info@dehandwerkboetiek.nl).  
 
Needle Necessities 
Tijdens mijn vakantie heb ik gehoord dat Needle Necessities is opgehouden met het verven van 
garens. Het afgelopen jaar waren de leveringen al erg moeizaam en blijkbaar zag de eigenaar er 
geen toekomst meer in. Wat erg vervelend is, is dat het bedrijf per onmiddellijke ingang is 
gesloten. Op 14 september zou nog een grote bestelling verstuurd worden, maar ik weet niet of 
dat ook gebeurd is. En tot nu toe is het mij niet gelukt om telefonisch contact te krijgen.  
Het gerucht wil dat een ander bedrijf (met voormalige medewerkers van Needle Necessities) het 
verven van de garens gaat overnemen. Maar veel is hierover nog niet bekend. Ik houd het in de 
gaten en zodra ik meer weet, lees je het in deze nieuwsbrief en op de website. 
We hebben nog de nodige kleuren in voorraad. Ik raad je aan om in je patronen te kijken of je 
nog speciale kleuren nodig hebt. Wat we in huis hebben, kunnen we in ieder geval nog 
versturen. 
 
 



 
De maand november 
De volgende maand wordt voor ons heel speciaal, de Handwerk Boetiek bestaat dan namelijk 5 
jaar.  De voorbereidingen voor de festiviteiten zijn in volle gang en in de nieuwsbrief van 
november kun je er zeker meer over lezen. We hebben in ieder geval een feestelijke aanbieding, 
we starten een aantal nieuwe clubs, je kunt gezellig met ons een gebakje eten in de winkel, 
kortom er is genoeg te doen. Houd 16 en 17 november alvast “vrij”. 
 
Buiten miezert het al weer, voor mijn gevoel is het voorjaar zo overgegaan in de herfst. Gelukkig 
is het wel heerlijk weer om binnen te borduren.  
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Annemiek 
De Handwerk Boetiek, 
altijd iets nieuws te ontdekken 
Julianaplein 6 
9301 LA Roden 
Tel 050 5016285 
Fax 050 5016148 
www.dehandwerkboetiek.nl 
info@dehandwerkboetiek.nl 
 
 


