Inhoud
Nieuwe patronen
Workshops en gezellige dagen
Freebie van de maand
Nieuwe Quaker patronen
Silk ’n Colors
Oproep
Long Dog
Nieuwe patronen (al binnen of onderweg)
Little House Needleworks – Sampler Lady, Cherry Tree Inn
Rosewood Manor Designs – Inspirations (zie foto hieronder)
Imaginating – Seashell Silhouette
Needleprint – Companion to Beatrix Potter, Ann Trump, Rebecca Jeffcoat en Rebecca Blake (prachtige
Quaker patronen van de Ackworth School)

Rosewood Manor – Inspirations

Needleprint – Rebecca Blake

Casey Buonaugurio Designs – Strawberries and Cream

Kit & Bixby – Haunted House

Workshops
We hebben voor de zomer nog een workshop waar je je nog voor in kunt schrijven en wel:
Vrijdag 22 juni 10:30-15:30 uur
Aardbeidendag
Kosten: 25 euro
Nog beschikbare plaatsen: 1
De workshop Christmas in July is inmiddels vol.
Freebie van de maand
In de laatste maand van het voorjaar krijg je bij je bestelling de freebie van Heart in Hand: Spring
Basket. Een leuk mandje met bloemen geborduurd met overlopend garen. Mis ‘m niet!
Silk ’n Colors handgeverfde zijde
Silk ’n Colors is de handgeverfde zijde van The Thread Gatherer. De kleuren zijn wat sprekender dan
de Gloriana kleuren. Dat wil zeggen, er zit meer kleurverloop in dan de meeste Gloriana kleuren (er
zijn natuurlijk altijd uitzonderingen). Na wat problemen met de levering van de zijde, loopt alles nu
weer prima. We hebben onlangs een nieuwe zending binnen gekregen. Hieronder zie je van links naar
rechts:

Old Lace / Tapestry Green
Blue Violets / Elephants & Castle
Golden Pines/ Gypsy Rose
In the Burgundy / Honeysuckle White
In the Reds (is warmer van kleur dan hier lijkt) / Shepherd's Moon
New England Berries / Burnished Gold
Midnight Cobalt / Autumn Honey
Oproep
We willen graag onze klanten op een zo goed mogelijke manier helpen. Deze nieuwsbrief is een van
de manieren waarop we jullie op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt in de winkel. Maar
het kan altijd beter. Heb je suggesties voor deze nieuwsbrief, mail die dan naar
info@dehandwerkboetiek.nl en vermeld nieuwsbrief als onderwerp. Ik kan niet garanderen dat we

alle suggesties over kunnen nemen, maar we gaan er serieus naar kijken. Onder alle inzendingen
worden twee cadeaubonnen van 10 euro verloot. Je kunt je suggesties insturen tot 15 juli (daarna zijn
ze natuurlijk ook nog welkom, maar we houden de verloting op 15 juli).
Long Dog
We hebben weer een aantal nieuwe patronen van Long Dog binnen. Julia Line ontwerpt bijzondere
patronen die vaak geïnspireerd zijn door oude merklappen.

Jardin du Plaisir

Wachet Auf

Opus I

Foursome Reel

Ik wens je veel borduurplezier en hartelijke groeten
Annemiek
De Handwerk Boetiek
Julianaplein 6
9301 LA Roden
Telnr 050 5016285
www.dehandwerkboetiek.nl
info@dehandwerkboetiek.nl

