
De Handwerk Boetiek – nieuwsbrief september 2011 
 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, hierbij de voorkant van het nieuwe JCS Christmas issue 
tijdschrift dat we eind september/begin oktober in de winkel verwachten en kost 11 euro. We hebben nog een 
aantal plaatsen op de reserveringslijst open, dus grijp je kans, als de tijdschriften op zijn, bestellen we ze niet 
weer. 
Ik vind het altijd een sport om te proberen de ontwerpsters van de voorkant te herkennen. Mijn gok is als 
volgt: JBW Designs (hartje met letters), The Prairie Schooler (engeltje met blackworkhoeken), Shepherd’s Bush 
(onder “favorite), Heartstrings (kerstman boven groene kerstbal), Crescent Colours (voor de turquoise kussen), 
Tokens & Trifles (ornamentje dat aan de letter E hangt van Ornaments) en misschien Mosey ’n Me (de santa 
met de enorme baard). Ik ben heel benieuwd of ik het goed heb. 

 
 
  



Der Feine Faden 

        
Runs ums M € 23,50   Das blaue Alphabet € 23,50  Alles weiss € 23,50 
 
De bovenstaande pakketten van Der Feine Faden borduur je op 10 draads stof over 1 draadje met een petite 
point. Doordat je een petite point gebruikt, is het helemaal niet moeilijk om deze merklapjes te borduren. Je 
maakt gewoon een half kruisje over 1 stofdraad. In het pakket vind je een uitleg over hoe je een petite point 
borduurt. De pakketten kosten € 23,00 per stuk. De afzonderlijke motieven en letters kun je natuurlijk ook 
gebruiken voor een kaartje of een klein kussentje. 

    
Rosenball € 12,50   Opernball in Marakesh € 12,50 Taeschen € 12,50 
 
De bovenstaande patroontjes kun je gebruiken om voor jezelf een mooi avondtasje te borduren. Je kunt je 
eigen kleuren en stof kiezen, of het patroon volgen. Met zo’n tasje kun je zeker voor de dag komen. De 
patronen kosten 12 euro per stuk. 



 
Glanzlichter € 12,00 
 
Dit patroon levert je niet alleen een prachtige kerstboom op, maar geeft je ook de mogelijkheid om je restjes 
garen op te gebruiken en om je eigen kleuren uit te kiezen. Gebruik metallic garen, kraaltjes en pailletjes en 
“versier” je kerstboom. 
 
Christiane Dahlbeck 
We hebben een hele stapel Winterlicht boeken meegenomen en sturen zo snel mogelijk de bestelde exemplaren 
op. Heb je dit boek nog niet besteld, dan is het zeker de moeite waard om over na te denken. Wij vinden het 
een geweldig boek, met heel veel patronen en ideeën. Het boek is geheel in kleur geprint en bevat zowel grote 
als kleine patronen.  

   
Winterlicht € 24,50 
 
  



Hoewel Christiane nog geen nieuw boek had, hebben we nog wel 3 “oudere” boeken meegenomen.  

    
Bunte Sommerfäden € 10,50 
 

   
Feste Feiern € 15,00 (voor diverse feestelijke gebeurtenissen: geboorte, doop, communie en trouwen) 

     
Hase und Huhn € 11,50 



Dan hadden we al even in de winkel de volgende patronen van haar. 

     
Huhn € 9,00 
 

     
Hase € 9,00 
 

     
Frohe Ostern € 11,50 
 
 
  



Kreuz und Quer 
Van deze Duitste ontwerpster hebben we al een aantal patronen, maar ik heb eigenlijk nooit uitgebreid stil 
gestaan bij haar patronen/boeken. En ze verdient zeker meer aandacht, aangezien ze geweldig leuke patronen 
ontwerpt. Hieronder zie je de boeken die we hebben meegenomen. Natuurlijk is het al lang Pasen geweest, 
maar als je nu alvast begint, kun je volgend jaar zo je geborduurde werkjes uit de kast halen. Daarnaast zijn de 
patroontjes zo leuk, dat je ze eigenlijk wel altijd kunt borduren.

  
Ostergrüsse € 12,50 

  
Bunte Osterspass € 12,50 
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Gartenzeit  12,50 
 
Dan hebben we voor het boek Weihnachten und
die erin staat. Je kunt de patroontjes namelijk borduren en dan in de passe
verwerken.  Het boek kost € 12,50 en de passe
 

 
Zie je het niet zitten om de hele adventskalender te borduren, dan kun je ook de kleine patroontjes uit het boek 
borduren en die in de lijst verwerken die we hebben meegenomen. De lijst bevat het passe

  

Dan hebben we voor het boek Weihnachten und Winter nu een heel leuke toepassing van de adventskalender 
die erin staat. Je kunt de patroontjes namelijk borduren en dan in de passe-partout die ernaast staat afgebeeld 
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Winter nu een heel leuke toepassing van de adventskalender 
partout die ernaast staat afgebeeld 

EN achterkant) € . 

Zie je het niet zitten om de hele adventskalender te borduren, dan kun je ook de kleine patroontjes uit het boek 
borduren en die in de lijst verwerken die we hebben meegenomen. De lijst bevat het passe-partout voor deze 



kleine borduurtjes. Er zit geen glas voor, maar dat kun je natuurlijk nog zelf toevoegen als je dat wilt. De lijst 
(met passe-partout) kost € 16,95, we hebben er maar een paar op voorraad, dus wees er snel bij, op = op.

 

Frühlungsfarben € 13.00 
 
Linnen band 
 

 
Passepartouts 
We hebben ook een stapel passepartouts meegenomen. Heel bijzonder is de passepartout waar je een 
adventskalender in kunt borduren. De patroontjes die je ziet komen uit het Weihnachten und Winter book van 
X-Quer.  
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Blackbird Designs 
Van de dames van Blackbird Designs krijgen we binnenkort de eerste aflevering van de nieuwe serie Loose 
Feathers binnen. De serie bestaat uit 3 delen en elk deel heeft 2 bonus ontwerpen. Je kunt de patroontjes 
afzonderlijk borduren of alledrie op 1 lap. Het eerste patroon heet Summer en kost € 13,50. Als je je alvast 
inschrijft voor de andere 2 delen, dan weet je zeker, dat je collectie compleet is. 
 

   



En rechts op het plaatje zie je de voorkant van het nieuwe Blackbird Designs boek. Het boek bevat 104 pagina’s 
en geeft een overzicht van de oude merklappen uit het Spencer Museum of Art in Kansas City. Het eerste deel 
van het boek bevat foto’s en achtergrondinformatie over de merklappen en de meisjes die ze geborduurd 
hebben en in het tweede deel vind je 11 patronen die gebaseerd zijn op deze oude merklappen, geheel in 
Blackbird Designs stijl. Het boek kost 27,95 en is echt een aanrader. 
 
Little House Needleworks 
We hebben inmiddels 6 ornamentjes in de winkel, ze zijn werkelijk heel leuk. Voor iedereen die de 
maandelijkse club gemist heeft, dit zijn de patroontjes, ze zijn nog gewoon te bestellen en kosten € 6,95 per 
stuk. 

     
Januari     Februari    Maart 
 

     
April     Mei     Juni (nog niet binnen) 
 
De ornamentjes zijn dit jaar wat later dan vorig jaar doordat ze pas laat in de maand waar ze voor bedoeld zijn 

uitkomen bij onze leverancier. Dan moeten ze nog besteld worden en naar ons vliegen, vandaar dat we dit jaar 

soms een maand achterlopen.   



Ink Circles First Bass € 4,50 

 
 
Jeannette Douglas Designs 

  
One Bird € 8,25     Three Bees € 8,25 
 
Lizzie Kate 

   
Summer Alphabet met charms € 11,95  Strawberry Sampler € 4,95 



Sue Hillis Designs 

   
Happy Stitching € 10,50     Happy Quilting € 10,50 
 
Val’s Stuff Quilt July/August € 6,95 

 
 
 
  



JBW Designs 

     

Christmas Tree Collection VII € 5,95      Ornaments € 5,95                             Squirrel  5,95 

   

Christmas Bells € 5,95  Birds & Berries € 5,95 

  



Country Cottage Needleworks Bee Joyful € 9,35 

 
 
Homespun Elegance 
De jaarlijkse ornamentjes van Homespun Elegance zijn uit en wat zijn ze weer leuk. Bij elk patroontje zit ook 
een bedeltje. 

     
Snowbabies € 9,50   Peace and Cheer Santa € 9,50  Jingle Jingle € 9,50 
 

    
Blackie pin cushion € 8,50  Bird ‘n Blossoms pin cusion € 8,50 
 
Le Jardin Privé 
We hebben straks weer voldoende voorraad van de andere patronen van Nathalie, maar de volgende 2 nieuwe 
patronen komen ook mee. 



  
Patchwork Eté € 9,25    Coeur Brodeuse € 8,25 
 
By the Bay Needlearts 
Donna van BtBN heft iets nieuws opgezet, patroontjes, die als je ze op 11 draads stof borduurt over 1 draadje, 
niet groter zijn dan 2,5 x 2,5cm oftewel een inch. In de wereld van het scrapbooken zijn de inchies (kleine 
kunstwerkjes van een vierkante inch) al een begrip en wellicht wordt dat het nu ook in de borduurwereld. Tot 
nu toe zijn er twee patronen verschenen, heel geschikt voor de zomer. Je kunt de patroontjes afzonderlijk 
borduren, maar ze ook achter elkaar aan borduren. Hieronder zie je hoe het lijkt als je summerpack 1 en 2 
achter elkaar borduurt. Je borduurt de patroontjes met 2 draden DMC en maakt alleen een half kruisje. Easy 
peasy zou je zeggen. 

 

   
Stitch an Inch Summerpack 1 € 13,50 Stitch an Inch Summerpack 2 € 13,50 
 
Prijzen van Rovaris 
Je vindt de patronen van Rovaris in onze vorige nieuwsbrief, ik heb hier de prijzen nog even op een rijtje gezet: 
Hanger pakket  € 23,95 (zijn besteld en verwachten we elk moment binnen te krijgen) 
R23   € 9,25 
R53   € 10.50 



R68    € 9,25 
R103   € 10,50 
R65   € 8,25 
R94   € 9,25 
R106   € 9,25 
R9   € 9,25 
R61   € 9,25 
 
The Prairie Schooler 
Een van mijn persoonlijke hoogtepunten van het jaar, zijn de momenten waarop The Prairie Schooler haar 
patronen uitbrengt in februari en in juli. En ook dit jaar ben ik weer helemaal enthousiast. Ik vind het heel 
bijzonder dat Pamela een manier heeft gevonden om blackwork toe te voegen aan haar ontwerpen.  
 

  
Christmas Favorites € 10,50    Santa’s Night € 10,50 
 

  
September € 10,50     Cats, bats and witches € 10,50 
 
Voor de liefhebbers hebben we zowel zwarte aïda (7 bosjes/cm) als zwarte Belfast (12,6 dr/cm) in huis om 
Santa’s Night op te borduren. En dan is er ook nog haar jaarlijkse Santa. 
 



 
Dit is nr 28 in de serie, vanaf 1984 heeft The Prairie Schooler elk jaar een Santa ontworpen. De eerste 
patroontjes zijn niet meer verkrijgbaar, maar we hebben nog een behoorlijke collectie van de patroontjes vanaf 
de jaren negentig. 
 
En tot slot heeft The Prairie Schooler iets heel bijzonders gedaan. Als ze patronen uitgeeft, komt er ook altijd 
een klein kaartje met een patroontje uit. Die kaartjes zijn in de loop der jaren echte verzamelobjecten 
geworden. Je hebt nu de kans om een aantal van deze kaartjes te kopen. We hebben 3 setjes, ze kosten 10 euro 
per stuk en er zitten 10 kaartjes in. 

 
Collectie A 
 

 
Collectie B 



 

 
Collectie C 
We hebben een beperkte voorraad van deze setjes in huis, bij voldoende belangstelling bestellen we ze nog 
weer. En op de website van The Priarie Schooler vind je nog een gratis patroontje: 
http://www.prairieschooler.com/free.htm 
 
Zweigart 
Na lang wachten hebben we nu dan eindelijk een nieuwe kleur in de 16 draads stof in huis, het gaat om 
nummer 309, oftewel de Light Mocha. Deze kleur hadden we al in de Cashel, Belfast en Edinburg, en we zijn 
heel blij dat we daar nu de Newcastle aan toe kunnen voegen. De stof kost 44 euro per meter en natuurlijk 
knippen we onze gebruikelijke maten: 35 x 50cm (€ 6,25) en 50 x 70cm (€ 11,25). 

 
 
 
Zo, dat was het eerst, de volgende nieuwsbrief kun je sneller verwachten, we hebben inmiddels al weer 
nieuwe patronen besteld. 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 
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