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Nieuwe patronen (al binnen of onderweg)
Little House Needleworks – Two white houses, Captain’s Inn en Fruit Game Boards
Prairie Schooler – 2007 Santa, Cranberry Christmas, Button Up, Pumpkin Patch en Thanksgiving
Comes Again
JBW Designs – French Country Series Pear, Mitten, Bunny, Stocking en A Very Merry Christmas
Le Long Fil Tranquille – Lecon de Bordures Art Nouveau, Grand Marquoir Arbres de Vie en
Sampler Dentelles
Acufactum – Country Hearts Ostern, Country Hearts am Meer, Country Hearts Sommer in Pink,
Verliebt in den Fruelung
Needleprint – Sarah Spence, Marken Sampler (Margreet Beemsterboer)
Workshops
Eind augustus/begin september kun je op de website en in de nieuwsbrief lezen welke workshops we
in het najaar gaan doen. Ik ben al druk aan het borduren en verheug me al weer op de workshops. Het
defnitieve programma is nog niet klaar, we zijn nog aan het bijstellen, bedenken van nieuwe dingen,
veranderen van materialen etc.
Er komt in ieder geval een workshop voor The Drawn Thread’s Toccata III. Heb je hier belangstelling
voor, dan kun je je alvast opgeven, natuurlijk onder voorbehoud van de dagen. Je kunt het patroon
borduren in de kleuren zoals je hier ziet en in een alternatief zoals ik hem zelf ga borduren.

Freebie van de maand
Deze maand hebben we een vrolijk patroontje van Lizzie Kate bij onze bestelling. Bloom bestaat uit 3
bloemetjes die met overlopend garen geborduurd zijn. Met een beetje fantasie kun je Bloom heel
gemakkelijk veranderen in Bloem. Leuk om als kaartje of schaarhangertje weg te geven.
Weer nieuwe stoffen
We zijn eind juli op bezoek geweest bij een van onze stoffenleveranciers. En we konden het natuurlijk
niet laten om nog weer nieuwe stoffen mee te nemen. Hieronder zie je welke stoffen we nu in huis
hebben. Houd er rekening mee dat de 19/20 draads stoffen alleen nog in wit, ivoor en naturel
geweven worden. Zolang ze nog kleuren op voorraad hebben, kunnen we die bestellen, maar als het
op is, is het op. De 11 draads stoffen (de gestreepte stoffen in de foto) zijn 41 euro per meter, de
andere stoffen 50 euro per meter, ze zijn dan ook 160cm breed.
11 en 12 draads
15 draads
19 draads

Soie d’Alger zijde
Sinds 3 dagen hebben we de volledige collectie Soie d’Alger zijde van Au ver a Soie op voorraad.
Zoals je hieronder kunt zien, is het een heel panel vool prachtige kleuren zijde. Het geheel is werkelijk
fantastisch. De zijde kost € 3,50 per strengetje van 5 meter (7 draden).
Je hebt nu de kans om je voorraad voordelig aan te vullen. Bestel je voor 27 augustus 50 strengetjes (je
kunt zelf je kleuren kiezen, aanbieding geldt voor kleuren die op voorraad zijn) dan betaal je 137,50
euro i.p.v. 175 euro. En bestel je 25 kleuren dan betaal je 75 euro i.p.v. 87,50.

Just Cross Stitch Christmas issue
In de vorige nieuwsbrief was het tijdschrift al opgenomen in de inhoudsopgave, maar ben ik helemaal
vergeten om de informatie en een plaatje toe te voegen. Bij deze dus.

Geef je alvast op voor dit geweldige tijdschrift en betaal bij voorinschrijving slechts 10 euro. De
normale prijs voor het tijdschrift wordt 11 euro. We verwachten dat we het tijdschrift in de tweede
helft van september binnen krijgen.
Nieuwe kleuren van Tentakulum
Ze hangen al even in de winkel, maar ik had nog geen goede foto van de nieuwe kleuren van de
Tentakulum zijde. De strengetjes zijn wat kleiner geworden, de 100/3 zijde heeft 50 meter net als de
soie surfine. Dus kun je nu voor € 3,75 met deze heerlijke zijde borduren. Houd er rekening mee dat
dit exclusieve kleuren zijn, een volgend verfbad kan er anders uitzien.

Van links naar rechts: 116 Renoir, 117 Niky, 118 Mary C, 119 Gabriele, 120 Boucher

Prijswinnaars
Wat later dan gepland, zijn hier dan de prijswinnaars van de 10 euro cadeaubon:
Juliette – Juliette had mij al de nodige suggesties doorgemaild, maar nav de laatste nieuwsbrief had ze
nog een goede suggestie: vermeld de prijzen bij de patronen etc.
Irma – Irma stelde voor om informatie over bijv. Quaker merklappen op te nemen in de nieuwsbrief.
De suggestie om bijv. een tip of technische informatie op te nemen in de nieuwsbrief werd overigens
meerdere keren vermeld.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het inzenden van de suggesties, ik zal proberen om ze
zoveel mogelijk in de nieuwe nieuwsbrieven te verwerken. De prijswinnaars ontvangen komende
week hun cadeaubon.
Cadeaubonnen
En nu we het toch over cadeaubonnen hebben, het is niet altijd makkelijk om voor iemand die
borduurt iets te kopen. Tenminste, niet als je zelf geen borduurster bent. Of je bent niet in de
gelegenheid om naar een winkel te gaan. Of je hebt gewoon geen idee wat de persoon in kwestie leuk
zou vinden. Dan is een cadeaubon een uitstekend idee.
Je kunt bij ons gewoon een cadeaubon bestellen, ze zijn er van 7,50/10/15/25 euro. Een combinatie
van bonnen is natuurlijk ook mogelijk. De bon wordt feestelijk ingepakt en we stoppen er nog een
kleinigheidje bij in.
Wil je dat we de cadeaubon voor je opsturen? Ook geen probleem, geef het adres van de ontvangster
door en wij zorgen ervoor dat het in orde komt.
Needleprint patronen
De patronen van Needleprint zijn erg populair, vooral de Marken Sampler van Margreet
Beemsterboer doet het erg goed. Wat misschien goed is om te weten, is dat de patronen weliswaar in
een grote oplage worden gedrukt, maar als ze eenmaal op zijn, worden ze niet herdrukt! Dat betekent
dat Companion to Beatrix Potter en Ann Trump inmiddels “out of print” zijn. Wij hebben van beide
patronen nog een paar exemplaren in de winkel (ze kosten € 16,50 per stuk), dus wil je een van deze
patronen nog hebben, laat het dan snel weten.

Companion to Beatrix Potter
Annemiek
De Handwerk Boetiek,
altijd iets nieuws te ontdekken
www.dehandwerkboetiek.nl
info@dehandwerkboetiek.nl

Ann Trump

