Inhoud
Nieuwe patronen
Workshops
Freebie van de maand
Nieuwe ontwerpers
Franse boeken
Zwolle en Nashville
Nieuwe patronen (al binnen of onderweg)
Calico Crossroads – Celebrate 08, Yours Furever
Couleur d’Etoile – Passionement Brodeuse, Mignonne, Un hiver a la montagne, En attendant Noel
Nuit magique
Little House Needleworks – Night and Day
Heart in Hand – Celebration: Winter, Celebration: Spring
Stacy Nash Primitives – Schoolgirl sampler, Fancy Peacocks Hanging Pinkeep
Lizzie Kate – Good Things
Milady’s Needle – Quaker Christmas Smalls
The Workbasket – Mittens, Quaker Cow and Sheep
Ewe & Eye & Friends – Petite Examplary 1, 2, 3 en 4
Stitchy Kitty – Snowman Trio

Calico Crossroads – Celebrate 08

Couleur d’Etoile – Mignonne

Little House Needleworks – Night and Day

Ewe & Eye & Friends – Petite Examplary #1

Stitchy Kitty – Snowman Trio

The Workbasket – Quaker Cow and Sheep

Workshops
We hebben weer een uitgebreid programma met workshops en gezellige dagen. De uitgebreide
beschrijving vind je op de website. Hieronder zie je welke workshops er zijn en of er nog plek is.
Borduren op linnen € 20,00
Donderdag 21 februari 19:00-21:30 uur VOL
We zijn een reservelijst gestart voor deze workshop, als we 6 aanmeldingen hebben, geven we een
volgende workshop.
Jeannette Douglas Designs – My Stitching Treasures € 75,00
Donderdag 28 februari, 20 maart, 24 april en 29 mei 19:00-21:30 uur
Beschikbare plaatsen: 4
The Workbasket – Pinkeep en schaarhangertje € 25,00
Donderdag 13 maart 19:00-21:30 uur en vrijdag 18 april 10:30-15:30 uur
Beschikbare plaatsen: 5
Periwinkle Promises – Lisianthus Accessory Pocket € 40,00 (exclusief afgebeelde accessoires)
Zaterdag 15 maart en zaterdag 17 mei 10:30-15:30 uur
Beschikbare plaatsen: 3
Butterfly Stitches – Reversible Blackwork boekenlegger
Donderdag 10 april 19:00 – 21:30 uur € 20,00
Beschikbare plaatsen: 6
Twisted Oak Designs – Coq au Pins € 50,00
Donderdag 17 april 19:00 – 21:30 uur en zaterdag 31 mei 10:30-15:30 uur
Beschikbare plaatsen: 1
Needlepoint – Patchwork Stitched Samples € 30,00
Donderdag 8 mei en 19 juni 19:00- 21:30 uur
Beschikbare plaatsen: 3
Nashville dagen: vrijdag 15 en zaterdag 16 februari 10:00-17:00 uur gratis ☺
Beschikbare plaatsen: 1 (vrijdag 15) en 6 (zaterdag 16)

Kom langs om te zien wat we allemaal meegenomen hebben uit Nashville. Geef je van tevoren op en
ontvang het Nashville freebie-boekje.
Paasdag: vrijdag 7 maart 10:30-15:30 uur € 30,00
Beschikbare plaatsen: 4

Dit project kun je zeker nog klaar hebben voor Pasen. We borduren op 13 draads stof een echt
Paasborduurwerkje, met verschillende technieken en steken.
Aardbeiendag: zaterdag 14 juni 10:30-15:30 uur € 32,50
Beschikbare plaatsen: 1 1
Inmiddels is het traditie geworden dat we het aardbeienseizoen vieren met een echte aardbeiendag.
Ook dit patroon borduur je met verschillende steken en je gebruikt Venus garen, Sampler Threads en
Kreinik #4 braid. En niet te vergeten kraaltjes.

Christmas in July: zaterdag 28 juni 10:30-15:30 uur € 30,00
Beschikbare plaatsen: 6

Dit jaar een “Christmas in June” want de schoolvakanties beginnen dit jaar wel heel vroeg. We
borduren weer een leuk kerstpatroontje dat je zeker voor de kerst klaar kan hebben.
Freebie van de maand
Geheel in stijl met de nieuwsbrief ontvang je deze maan Sammy Snowcone van Stitchy Kitty.
Nieuwe ontwerpers
We zijn druk bezig om een aantal nieuwe ontwerpers te introduceren in de winkel. Deze ontwerpers
hebben al de nodige patronen achter hun naam staan, maar we hebben ze nog niet eerder in de winkel
gehad. En ik kan me vergissen, maar voor twee ontwerpers geldt, dat ze in Nederland nog niet te
koop zijn. Nog even in spanning afwachten, ik hoop dat we eind van de maand de patronen kunnen
laten zien.
Franse boeken
Sinds enige tijd verkopen we Franse boeken. Nu is het altijd lastig om boeken op te sturen in verband
met de portokosten. Daarom nemen we nu een groot deel van de boeken mee naar Zwolle. We
bestellen de boeken dit weekeinde, dus wil je er echt zeker van zijn dat we het boek voor je
meenemen, laat het mij dan zo snel mogelijk weten.
Blanc 13,50

Bleu 13,50

Rouge 13,50

Bij deze boeken ontvang je twee halve strengen DMC en een klein lapje linnen. In de boeken vind je
zowel patronen voor stitchery (lijnpatronen borduren in steelsteekjes) als heel leuke
kruissteekpatronen.
H. Wind – Country 19,95

Galons, broderies etc. 19,95

CM01 50,00

Country is een boek met speelse patronen die lijken op Bent Creek en Lizzie Kate. Er staan patronen in
voor het hele jaar en je kunt er naar hartelust uit borduren. Galsons, Broderies & Fantasies is een boek
met allerlei randen die je kunt gebruiken in huis. CM01 is een prachtige map met A3 formaat patronen
uit Oost-Europa. Echt een bezit voor de verzamelaar en de borduurster die graag iets anders wil.
Sajou 25,00

Chats 19,95

Marjorie Massey 19,95

Sajou bevat een verzameling van de oude Sajouboekjes die uitgegeven werden. Chats van M.T. St.
Aubin is een prachtig boek voor de kattenliefhebber. Je borduurt de silhouetten van de katten en
Marie-Thérèse St. Aubin heeft de katten zo goed uitgewerkt dat ze van je linnen af kunnen springen. En van
Marjorie Massey hebben we Petits Points & Toile de lin, een heerlijk boek in de stijl van haar patronen. Je vindt
hier van alles in, alfabetten, harten, kerstpatroontjes, patroontjes voor fotolijstjes, te veel om op te noemen.
Verder vind je op de website op de pagina Wat is nieuw? een document met alle DMC Mango boekjes die we
kunnen bestellen. Mocht je op zoek zijn naar een specifiek Frans boek, laat het ons dan weten, dan kunnen we
kijken of we het voor je kunnen bestellen.

Zwolle en Nashville
Op 1,2 en 3 februari staan we weer op de Handwerkbeurs in Zwolle. Je kunt ons vinden op standnummer 55. We
nemen weer zoveel mogelijk mee naar de beurs, maar kunnen helaas niet alles meenemen. Van de Soie d’Alger
garens nemen we van elke kleur een strengetje mee en je kunt de garens op de beurs uitzoeken en bestellen. Die
sturen we je dan zo snel mogelijk na, zonder portokosten. Wil je er zeker van zijn dat we iets bij ons hebben,
geef het dan minimaal 1 week van tevoren aan ons door.
Dit jaar is de Handwerkbeurs voor het eerst voor de Nashville beurs. Op 15 en 16 februari houden we dan ook
Nashville dagen in onze winkel. Op de onderstaande link kun je zien welke ontwerpers er in Nashville aanwezig
zijn:
http://www.stitching.org/nashville/exhibitor-listing.htm
Ook hiervoor geldt, laat ons bijtijds weten of je iets speciaals wilt hebben. Het is voor ontwerpers vaak niet
mogelijk om al hun patronen mee te nemen, dus hoe eerder we het weten, hoe sneller we er achteraan kunnen
gaan. Ria en ik zijn in ieder geval heel enthousiast over de beurs en hopen weer veel leuke dingen in te kopen.

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

