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Nieuwe patronen (al binnen of onderweg)
Little House Needleworks – Ladybug, ladybug
Knotted Tree Needleart – Spring Floral Sampler
Homespun Elegance – The Stitcher II
Cross Eyed Cricket – Spring Fleece
Bent Creek – Red Thread Snappers Snowman, Heart of Love
Calico Crossroads – St Patty Kat, Funny Bunny
Prairie Schooler – Spring has Sprung, Summer Breeze, Rain Rain Go Away

Homespun Elegance – The Stitcher II

Knotted Tree – Spring Floral Sampler

Workshops
De komende maanden hebben we nog diverse workshops en gezellige dagen. Geef je snel op want vol
is vol.
Donderdag 12 april en 10 mei 19:00-21:30 uur, vrijdag 15 juni 10:30-15:30 uur
A token of friendship (accordionboekje) van With My Needle
Kosten 60 euro
Nog beschikbare plaatsen 2
Hoewel deze cursus als begonnen is, kun je nog aanschuiven.
Vrijdag 22 juni 10:30-15:30 uur
Aardbeiendag (wat we gaan doen is nog een verrassing)
Kosten 25 euro
Nog beschikbare plaatsen 1
Zaterdag 7 juli 10:30-15:30 uur
Christmas in July (wat we gaan doen is nog een verrassing)
Kosten worden nog bekend gemaakt

Nog beschikbare plaatsen 2
Freebie van de maand
Deze maand ontvang je bij elke bestelling een Quaker hartje, dat heel goed samengaat met het Quaker
hartje dat ik een tijdje geleden heb geborduurd (een foto hiervan vind je op mijn weblog:
http://dehandwerkboetiek.tripod.com/zijdensteken/, 7 april 2007)
Heel veel nieuwe stoffen
We zijn heel blij dat we weer een aantal nieuwe stoffen in huis hebben. Deze keer gaat het om 16, 19
en 20 draads stof.
In 16 draads stof hebben we nu ook blauw, groen en rood linnen. De stof is extra breed (160cm) en
kost 50,00 per meter. Natuurlijk kun je ook stukjes van 35 x 50cm of 50 x 70cm krijgen.
In de 19 en 20 draads stoffen hebben we nu zilvergrijs, ecru, beige, wit, bordeaux, blauw, groen en
oudrose. Om eerlijk te zijn, wisten wij ook niet dat er zoveel verschillende kleuren in 19 en 20 draads
linnen stoffen zijn.
De onderste drie rollen stof zijn de 16 draads, de rest is de 19 en 20 draads.

Wil je liever een staaltje in huis hebben? We zijn druk bezig om van deze stoffen een stalenkaartje te
maken. Als je hier belangstelling voor hebt, mail mij dan. De kaartjes kosten 50 cent per stuk en je
ontvangt een stukje stof van ongeveer 5 x 5cm.
Kleedjes om op te borduren
We hebben inmiddels ook 16 draads kleedjes binnen. Deze kleedjes zijn afgewerkt met een open zoom
randje en je kunt er zo op borduren. Je kunt de kleedjes krijgen in ivoor en naturel. De afmetingen en
prijzen zijn als volgt:
28 x 28cm
€ 10,00
38 x 48cm
€ 13,50
86 x 86cm
€ 32,50

Proefstrengetjes Soie Surfine van Tentakulum

Weet je niet helemaal zeker of je het leuk vindt om op 19 of 20 draads stof te borduren? Wil je wel eens
proberen om op 16 draads stof over 1 draadje te borduren? Dan zijn onze proefstrengetjes van
Tentakulum Soie Surfine iets voor jou. Je ontvangt 15m handgeverfde Soie Surfine voor € 1,95. Je kunt
kiezen uit een van de volgende kleuren:
104 Monet
106 Klimt
109 Picasso
112 Frida
113 Hopper
114 Lawrence
115 Granda Moses

Needlepoint Silk nieuws
Onze distributeur van Needlepoint Silk heeft laten weten dat de 3m strengetjes niet langer geleverd
worden. Houd er dus rekening mee dat onze voorraad omgezet wordt naar 5m strengen (€ 3,85).
Ik wens je veel borduurplezier en hartelijke groeten
Annemiek
De Handwerk Boetiek,
altijd iets nieuws te ontdekken
Julianaplein 6
9301 LA Roden
Telnr 050 5016148
www.dehandwerkboetiek.nl
info@dehandwerkboetiek.nl

