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De Handwerk Boetiek: Nieuwsbrief juli 2010 
 

De afgelopen weken hebben we weer allerlei nieuwe patronen, 
garens en boeken binnen gekregen. Met de hitte van juli komt er niet 
heel veel van borduren, maar het bijgaande plaatje  zorgt misschien 
voor wat afkoeling. Vreemd genoeg kon ik geen plaatje vinden van 
een meisje in zomerse kleding met straffe wind en veel regen ☺.. 
Volgens de weerberichten wordt het na vandaag normaal zomers 
weer, daar ga ik helemaal voor. Het hoeft voor mij niet boven de 25 
graden te worden. Miss Murphy is ook moe van de hitte, ze probeert 
alle plekjes in huis uit, op zoek naar het koelste stukje om te gaan 
liggen. Tot nu toe is het halletje tussen mijn slaapkamer en 
studeerkamer favoriet, daar komt de zon niet. 

 
Genoeg over het weer, op naar het nieuws. Je vindt in deze nieuwsbrief de nodige koopjes, 
aanbiedingen, boekbesprekingen en een blik op het najaar van 2010. 
 
Aanbieding! Aanbieding! Aanbieding! Aanbieding!  
Voor de hitte toesloeg zijn we druk bezig geweest om op te ruimen. In de winkel is een 
hoekje waarin je allerlei koopjes kunt vinden. Denk hierbij aan passepartoutkaarten, lapjes 
stof, garens, kraaltjes, patroontjes, Altoids blikjes en nog veel meer. Het aanbod wisselt bijna 
dagelijks, aangezien we nog steeds dingen tegenkomen die er bijgezet worden. Ik heb hier 
geen lijst van gemaakt, deze koopjes zijn speciaal voor de klanten die in de winkel komen. 
 
Maar niet getreurd als je wat verder weg woont, hieronder vind je de aanbiedingen die ook 
door internetklanten te gebruiken zijn. 
 
3 halen, 2 betalen 
Op de website vind je onder deze nieuwsbrief een pdf bestand met de patronen. Voor al 
deze patronen geldt:: 3 halen, 2 betalen (het goedkoopste patroon is gratis). Nu is het voor 
ons onmogelijk om het bestand bij te houden, dus als je iets bestelt, geef dan een paar extra 
mogelijkheden door, het liefst in de volgorde van waarin je de patronen wilt hebben.  
 
Garen grabbags voor 25 euro 
Het is weer zover, we gaan garen grabbags maken. In de grabbags vind je o.a. garens van 
Tentakulum, Rainbow Gallery, Limited editions van Sampler Threads, Soie d’Alger, 6yard 
Gloriana strengen, Dinky Dyes, Northern Lights, DMC, Watercolours, maar ook diverse 
garens die uit mijn privé-collectie komen. Alle garens zijn te gebruiken voor kruissteek- en 
hardanger patronen. De grabbags hebben een waarde van minimaal 60 euro en kosten nu 25 
euro en geen enkele grabbag is gelijk (in de grabbags zitten niet alle garens die hier zijn 
genoemd). We versturen de grabbags in de eerste week van augustus, maar geef je nu alvast 
op, dan weet je zeker dat je er een kunt krijgen. Als de garens op zijn, is het feest eerst weer 
voorbij. 
 
DMC: 10 strengen voor 7 euro 
En dan de laatste aanbieding, we hebben kort geleden een aantal DMCkastjes op de kop 
getikt en je raadt het al, die zaten nog vol met DMC-garen. Het zijn volledige strengetjes die 
uit de voorraad komen van een winkel. Niet alle kleuren zijn er nog, maar we hebben een 
groot deel van de collectie voorradig. Je kunt de strengetjes bestellen voor 70 cent per stuk,  
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minimale afname is 10 strengetjes. Geef graag wat meer kleuren op dan 10, het is mogelijk 
dat we bepaalde kleuren niet hebben. Je kunt ook meerdere strengen van 1 kleur bestellen. 
Ook voor deze aanbieding geldt, hoe eerder je er gebruik van maakt, hoe groter de kans dat 
we jouw kleuren nog hebben. 
 
Boekbesprekingen 
We hebben weer twee dozen vol boeken uit Frankrijk ontvangen. Hoewel ik natuurlijk weet 
welke boeken ik heb besteld, is het altijd een verrassing om te zien hoe de nieuwe boeken er 
van binnen uit zien. Want uiteindelijk kun je van de voorkant niet alles aflezen. Ik heb 3 
boeken uitgezocht om hier wat meer van te laten zien. 
 
Coeurs – Agnes Delage-Calvet en Anne Sohier-Fournel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de inmiddels bekende serie van Marabout een boekje over hartjes. Met zowel hartjes in 
kruissteek als voor de liefhebbers van stitcherie (daar had ik ook een foto van, maar Word 
wil niet meewerken). En met foto’s om van te watertanden. Je kunt heerlijk ideeën opdoen 
voor het afwerken van je borduurtjes en wegdromen bij de foto’s. Het boekje kost € 12,50. 
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ABC Miniatures – Francoise Prax 
Dit is ook een nieuw boekje in dezelfde serie van Marabout. Niet te verwarren met het grote 
Miniature boek (19,95). Het is een boekje waar veel van de patronen in staan die eerder in 
pakketjes zijn uitgebracht. Heerlijk kleine werkjes die je in allerlei kleuren en op allerlei 
stoffen kunt borduren. Ideaal voor als het warm weer is. 
 

 
 
Points Associes et autres Points Complices –Monique Lyonnet 
Tot slot nog een heel ander boek, dit boek bevat allemaal ideeën om met speciale steken heel 
fraaie creaties te maken. De foto’s van Hiroko Mori zijn werkelijk geweldig. Vooral de steken 
die gebruikt zijn voor de kussens vond ik zelf heel erg leuk. Maar je kunt ook servetten, 
placemats, boekomslagen, hangertjes en nog veel meer maken. Laat je creativiteit aan het 
werk en experimenteer. Het boek kost € 17,50 en heeft naast ongeveer 60 pagina’s met foto’s, 
ook meer dan 75 pagina’s met uitleg over de gebruikte steken. 
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Nieuwe patronen 
 
Blackbird Designs  
Farmhouse € 10,50 

 
 
It’s Berry Time (Loose Feathers) € 10,50 
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Pink Hill Manor € 10,50 

 
 
By the Bay Needlearts 
Funky Flowers – Anabelle € 5,95 
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Je kunt dit bloemetje natuurlijk heel goed alleen borduren, maar de ontwerpster borduurt ze 
ook op een grote lap. Er volgen nog 18 bloemetjes. Op haar weblog kun je zien hoe het moet 
worden: 
http://bythebayneedleart.blogspot.com/ 
 
Rosewood Manor Designs 
My Token of Love € 10,50 

 
 
 
The Sweetheart Tree 
Colonial Roses Pin Keep (incl. embellishment) € 10,50 
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Berries & Shortcake Scissor Fob (incl. embellishments) € 10,50 

 
 
Little House Needleworks 
Singing the Blues € 6,95 
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Binnenkort in de winkel, nu alvast te bestellen 
Hieronder vind je een overzicht van tijdschriften en patronen die we nog niet in de winkel 
hebben, maar binnenkort gaan bestellen. Wil je er zeker van zijn dat je een exemplaar of 
patroon ontvangt, geef je dan nu alvast op.  
 
Just Cross Stitch Christmas issue  
De voorkant van het kerstnummer met 75 kerstornamentjes is nog niet bekend, maar je kunt 
je alvast inschrijven. Het tijdschrift verwachten we eind september in huis te hebben. Geef je 
je voor 15 augustus op, dan betaal je € 10,50 voor het tijdschrift, daarna wordt de prijs € 
11,50.  
 
Verder kun je je ook opgeven voor het gewone Just Cross Stitch nummer met 12 
kerstornamentjes van diverse ontwerpsters en het Halloween nummer waar 15 Halloween 
patroontjes in staan. Deze tijdschriften kosten € 8,95 per stuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe patronen van The Prairie Schooler 
Ze zijn er weer, nieuwe patronen van The Prarie Schooler. En de kerstman van dit jaar is ook 
weer errrrrug leuk. De grote patronen kosten € 10,50 per stuk en het kerstmannetje kost € 
4,50. Ik moet zeggen dat ik weer helemaal in de verleiding ben om alles aan de kant te gooien 
en gelijk met een van deze patronen te beginnen. Ik kan in ieder geval kijken welke patronen 
op mijn grote lap komen. Vergeet niet om het gratis patroontje van de website te 
downloaden: 
http://www.prairieschooler.com/free.htm 
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October     Sweeping Cobwebs 
 

     
 
Snowy Nights     And to all a good night 

 
Santa 2010 
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JBW Designs: Meer kerstboompjes en zelfs een dorpje 
De nieuwe patroontjes van Judy zijn weer geweldig. De kerstboompjes blijven leuk, het is 
zeker de moeite waard om te proberen om ze over 1 draadje te borduren. Het nieuwe 
kerstdorpje vind ik bijzonder leuk, maar ja, ik heb dan ook een zwak voor alles waar huisjes 
op staan. De twee nieuwe patroontjes in de French Country serie zijn ook zeer de moeite 
waard. Ook hiervoor geldt, over 1 draadje borduren geeft een heel ander effect. 
 

   
Christmas Tree Collection V € 5,95  Christmas Tree Collection VI € 5,95 
 
 

  
Christmas Village I € 5,95    Christmas Village II € 5,95 
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French Country Pig € 5,95   French Country Fleur de Lis € 5,95 
 
Nieuwe stoffen 
Zweigart is druk bezig om nieuwe stoffen uit te brengen. Gelukkig zijn de kleuren awt meer 
toepasbaar dan vorige edities. Hieronder zie je welke nieuwe kleuren wij hebben 
binnengekregen. 

    
Newcastle 3021  Newcastle en Edinburg705 Edinburg 309 (minder geel)                    
 
De stoffen zijn 100% linnen en 140cm breed. De Newcastle heeft 16dr/cm en de Edinburg 14 
dr/cm. 
1 meter € 41,00 
50 x 70cm € 10,75 
35 x 50cm €   5,75 
 
Naast de Zweigart linnens, hebben we ook 8 bosjes/cm aida van Zweigart in wit en ivoor 
(kost € 23,95 per meter).  
 
Nieuw project: Souvenir de ma Jeunesse 
Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van december, na de zomer gaan we van start met 
het borduren van een Souvenir de ma Jeunesse. Inmiddels hebben we al een 
informatieavond gehad en de eerste groepen zitten al zo goed als vol. Natuurlijk is het niet 
voor iedereen mogelijk om naar Roden te komen om te werken aan je eigen Souvenir. Ik ga 
ook een groep opzetten die dit via internet kan doen. Hoe dat precies gaat, weet ik op dit 
moment nog niet, maar als je belangstelling hebt voor de internetgroep of voor een van de 
groepen die in de winkel bij elkaar komen, mail mij dan. We starten in september.  
 
Dat was het voor deze keer, het is buiten inmiddels een stuk aangenamer geworden, echt 
weer om te gaan borduren ☺. Annemiek 


