
Nieuwsbrief De Handwerk Boetiek – april 2009 
 
Sinds we terug zijn uit Nashville, hebben we het druk gehad. Allereerst met de beurzen in Rijswijk 
en Zwolle, maar ook met het versturen van alle bestellingen naar aanleiding van de vorige 
nieuwsbrief. De workshops zijn inmiddels begonnen en op mijn weblog kun je zien welke 
projecten we daar borduren.  
Van diverse klanten heb ik gehoord dat ze de Nashville nieuwsbrief prettig vonden om te lezen, 
dus houd ik dit formaat eerst maar aan. Misschien dat we in de toekomst nog wel een keer 
veranderen, maar dat merken jullie vanzelf. 
De afgelopen maanden zijn er weer de nodige dozen afgeleverd in de winkel. Hieronder vind je 
een overzicht in willekeurige volgorde ☺. 
 
The Prairie Schooler 
Altijd een paar weken later dan Nashville, maar in maart kwamen dan toch de nieuwe ontwerpen 
van The Prairie Schooler binnen. En het is altijd de moeite van het wachten waard. 

         
April € 9,25     Welcome Spring € 9,25 
 

      
July € 9,25     Stars and Stripes € 9,25 
En vergeet niet dat als er nieuwe patronen uit, er ook een nieuwe freebie is op de website:  
http://www.prairieschooler.com/free.htm 
 
 
Hawkins House 



Deze nieuwe ontwerpen heeft vooral reproductiemerklappen in het assortiment. De onderstaande 
hebben we inmiddels in de winkel, ik vind de vulpatronen geweldig. 

 
MR 1811 € 15,95 
 
Homespun Elegance 
Een nieuwe bordurende dame van Homespun Elegance. 

 
The Stitching Lady € 10,50 
 



Little House Needleworks 
Is er een ontwerpster die zoveel patronen uitbrengt als Diane? Gelukkig houdt ze ons voortdurend 
bezig.  

   
Liberty and Justice € 6,95 
 

 
State Fair € 9,25 
 
 

 
Be True € 6,95 
 



 
Sunflower Inn € 9,25 
 
The Sweetheart Tree 

 
Lavender Blossom Fob € 11,50 
 
The Needle’s Prayse 
Ik wist dat dit patroon eraan zat te komen en kan bijna niet wachten tot ik het zelf in handen heb. 
De ultieme witwerk lap, met prachtige randen. Het orgineel is geborduurd op 16 draads linnen 
met perle no. 12 en #80 frivolitégaren. Het bijzondere aan deze merklap is dat alle steken over 4 
draden worden geborduurd. Het patroon bestaat uit 16 pagina’s met uitleg over de steken en 5 
pagina’s met patronen.  
En mocht je wachten op het tweede deel van de Celtische merklap, die komt eraan, maar is nog 
niet helemaal klaar.



 
Whitework Sampler € 30,95 
 
Bent Creek 
Dit redden we niet meer voor Pasen, maar er is altijd Pasen volgend jaar. Een geweldig leuk “EI” 
patroon van de dames van Bent Creek. Als je daar niet een voorjaarsgevoel van krijgt….. 
Daarnaast nog een heel lief buitentafereeltje. 

 
Uber Egg € 12.50 (incl. kleine knoopjes)   So Happy € 11,50 (incl. kleine knoopjes) 
Country Cottage Needleworks 
Een heerlijk zomers borduurwerkje, alleen de kleuren al maken je vrolijk. 



 
Summer Retreats € 11,50 
 
Heaven and Earth Designs 
Deze ontwerpen hebben we niet standaard in de winkel, maar kunnen we zo voor je bestellen. Er 
zijn steeds meer borduursters die aan deze kunstwerken beginnen, sommigen borduren ze over 1 
draadje op 10 draads linnen, anderen op aida stof van 8 bosjes/cm. Op de website van onze 
distributeur Hoffman (www.hoffmandis.com) kun je de patronen vinden onder de Online 
Reference Catalogue, Designer Search en dan onder de H van Heaven and Earth Designs).  
Hieronder alvast een paar ontwerpen om in de stemming te komen. 
 

 

Moonbeams on Millborn Pound € 16,95 
 



 

Pinocchio € 23,50 
 

 

Christmas Lights € 16,95 



Marie Suarez 
Op de beurs in Parijs zijn we deze ontwerpster tegengekomen en we zijn heel blij om te merken 
dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. Hieronder zie je een aantal van haar ontwerpen. 

  
Bobines Cheries € 12,25    Ma Belle Paniere  € 15,95 

 

  
Un amour de petit travail d’ecolière € 13,95  Dans mon panier joli € 16,50 



  
J’aime les dentelles €  13,50  Plaisirs de dentellière € 12,25 

 

  
 

La Valse des Coeurs 12,25    Affaires des brodeuses € 12,25 

 

    

 

La Couleur de Coeur € 12,25    Coeur True Love € 12.25 

 



Madame la Fee 

Ook een ontdekking van de beurs in Parijs, Madame la Fee. Prachtige, vrolijke patronen die je in 
allerlei combinaties kunt borduren.  
 

   
Blance Comme…. € 13,25     Petits Bonheurs € 17,95 
 

   
25 Decembre € 17,95      Petits Coeurs de Noel  € 13,25 



   
Passion Bebe – Bleu €  17,95    Passion Chocolate € 17,95 
 

   
Jeux d’Hiver € 17,95      Mercerie a l’Ancienne € 17,95 
 
 
 
En vergeet niet om een kijkje te nemen op de website van Madame la Fee, ze heeft een aantal 
bijzonder leuke gratis patroontjes erop staan: 
http://www.madame-la-fee.com/grille.php 
 
Nieuwe kleuren van Gloriana 
Met de laatste zending Gloriana garens zijn ook de nieuwe kleuren binnengekomen, vooral veel 
warme tinten. 

 
Old Gold 

 
Milk Choclate 



 
Café au Lait 

 
Arroyo 

 
Green Tea 

 
Winter White 

 
Peacock 
 
De strengen kosten € 5,65 per stuk en bestaan uit 4 yards van 12 draadjes. 
 
Nieuwe threadpacks van Little House Needleworks 
Naast alle nieuwe patronen heeft Diane ook een nieuwe serie met threadpacks uitgebracht. Je 
ontvangt niet alleen het patroontje, maar ook de Belle Soie (zijde) die gebruikt wordt, zit bij het 
pakketje in. Je hebt voldoende zijde om het patroontje op 11 draads stof te borduren. De pakketjes 
kosten per stuk € 15,95. Er zit ook een alfabet bij, zodat je het patroontje kunt personaliseren.  
 

   
 

Online Needlework Show 

Net als voorafgaande jaren doen we ook nu weer mee met de Online Needlework Show van 15-20 

april. Laat ons weten of je iets ziet dat je wilt bestellen en wij doen ons best om het voor je in huis 

te krijgen. En vergeet niet om een kijkje te nemen bij The Needle’s Content ☺. Klik op het plaatje 

of op deze link: http://needleworkshow.com/index.html  



Graziano 
En tot slot nog nieuwe kleuren linnen om op te borduren. Dankzij een lieve vriendin in Italie 
kunnen we deze stof aanbieden, we weten niet wanneer we eventueel weer nieuwe stof krijgen.  
 

 
Van links naar rechts 
Panna Light 
Panna 
Rosa 
Pumpkin 
Caffe Latte 
Dit zijn niet de exacte namen, maar ik ben vergeten die op te schrijven en zo komen we er in ieder 
geval uit. Het linnen is niet 100% vierkant geweven, je hebt 14 draden de ene kant op en 15 de 
andere.  
 
Voorjaarsschoonmaak 
We hebben nog niet echt tijd gehad om echt op te ruimen in de winkel, maar het volgende kwam 
ik al wel tegen en is in de aanbieding. De komende weken kun je wel vaker een 
voorjaarschoonmaak verwachten, dus houd de website in de gaten. Voor alle aanbiedingen geldt 
op = op en de aanbieding geldt alleen voor de patronen/materialen die we op voorraad hebben. 
 
Fingerhut pakketten 
Je kunt nu met 30% korting genieten van de prachtige pakketten van Christiane Dahlbeck.  Kijk op 
haar website voor een overzicht van haar pakketten. Die staan onder verschillende kopjes, let erop 
dat het om een Stickpackung gaat. Ik heb geen lijstje van wat we in de winkel hebben, mail ons dus 
wat je graag zou willen hebben en ik ga voor je kijken of het er is. 
http://www.fingerhut-dahlbeck.de  
 
Der Feine Faden 
De patronen van Der Feine Faden kun je nu ook met 30% korting aanschaffen. De meeste patronen 
kosten € 11,50 dus dat betekent dat je er nu € 8,05 voor betaalt. Ook hiervoor geldt, een lijstje heb ik 
niet, maar we hebben aardig wat verschillende patronen. Kijk op hun website en mail mij: 
http://ffshop.net23.de/shop/?page=switcharea&area=ff 
 
Dat was het voor deze keer, in de volgende nieuwsbrief heb ik waarschijnlijk heel veel te melden 
over boeken. 
 
Annemiek 
 


