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Nieuwe patronen (al binnen of onderweg) 
Long Dog – Scarlet Ribbons, Opus II 
Imaginating – Fun Loving Fellows 
Lizzie Kate – Crazy Winter, Halloween Squared, Noel Squared 
Blackbird Designs – Bits and Pieces journal 
The Primitive Needle – Yule Gameboard 
Rosewood Manor Designs – Seasons Changing 
Iris van den Heiligenberg – Uit de oude doos, Iris, Winter Folkart 
 
Workshops 
Voor de volgende workshops kun je je nog inschrijven. Meer informatie over de workshops en 
afbeeldingen van wat we gaan doen, vind je op de website. 
 
Nog net klaar in het nieuwe jaar 
We hebben nog 2 plaatsen beschikbaar voor 15 december, 10.30-15.30 uur. Geniet van een dag 
borduren aan dat ene project dat je zo graag nog in 2007 af wilt hebben. Kosten € 10,00. 
 
Freebie van de maand 
Deze maand ontvang je bij elke bestelling een schattig patroontje van Cross Eyed Cricket. Vicki heeft 
al jaren een collectie van wantjes uitgebracht en dit jaar kun je ‘Smores borduren.   
 
ThreadworX garen 
Goed nieuws voor alle liefhebbers van Needle Necessities. We hebben een andere firma gevonden die 
nagenoeg dezelfde kleuren verft als de Needle Necessities. De eerste zending is inmiddels binnen en 
wij zijn er heel tevreden over. Dezelfde kwaliteit garen en nagenoeg dezelfde kleuren voor dezelfde 
prijs (€ 4,50 per streng van 20 yards).  
 
Passe-partout kaarten 
Nog net op tijd voor de kerstkaarten, hebben we van een van onze leveranciers een hele stapel passe-
partoutkaarten ontvangen. Je kunt kiezen uit de volgende kleuren: donkerrood, rood, donkerblauw, 
donkergroen, olijfgroen of ecru. Wat de kaarten zo leuk maakt is dat ze hele mooie uitsnijdingen 
hebben: achthoekig, zeshoekig, vierkant, rond, langwerpig (in de hoogte van de kaart), drie 
vierkantjes onder elkaar en drie ovaaltjes onder elkaar.   
Wij zijn al druk aan het kijken welke patroontjes geschikt zijn voor de kaarten, maar twee winnaars 
hebben we al: van Prairie Schooler zijn zowel Button Up (voor de vierkante uitsnijdingen) en 
Cranberry Christmas (voor de achthoekige uitsnijdingen) heel geschikt.  



De kaarten zijn verpakt per 3 stuks van dezelfde kleur en uitsnijding, zijn driedelig en hebben een 
envelop in dezelfde kleur (kosten per pakje € 3,30). 
PS: ik zal ervoor zorgen dat de afmetingen van de uitsnijdingen ook bekend worden ☺. 

 
 
Thee threadpacks van Little House Needleworks 
De theeliefhebbers komen nu ook aan hun trekken, Diane Williams van Little House Needleworks 
heeft nu ook 3 threadpacks voor theeliefhebbers ontworpen. 

 
Spiced Tea is in december beschikbaar, Iced Tea in januari en Herbal Tea in februari. De threadpacks 
bevatten naast het patroontje genoeg zijden garen om het patroontje te borduren. Je kunt zelf je stof 
uitkiezen. Borduur ze apart, naast elkaar, onder elkaar, je hebt mogelijkheden genoeg. Een pakketje 
kost € 14,25.  
 
Het hele jaar door: Rosina Luger 
We hebben in 2008 in ieder geval twee bijzondere projecten. De eerste is een reproductie van een wel 
heel bijzondere merklap van Rosina Luger uit 1864. De lap bestaat uit allemaal vulpatroontjes die in 
verschillende steken wordt geborduurd. De lap is helemaal met Soie d’Alger zijde geborduurd en wij 
hebben 12 draads linnen band uitgekozen om op te borduren. In totaal borduur je 40 patroontjes en 
als je klaar bent heeft je merklap een afmeting van ongeveer 130cm. Een heel bezit.  
Geef je nu op voor deze merklap, je ontvangt elke maand 2 patroontjes en het bijbehorende zijden 
garen (kosten ongeveer tussen € 20,00 en € 25,00 per maand, afhankelijk van de hoeveelheid zijden 
garen die is gebruikt). Je kunt zelf de stof uitkiezen, 12 of 13 draad stof is het beste. Als we je kunnen 
helpen met je keuze, aarzel dan niet om ons te mailen of te bellen. Je geeft je voor 3 maanden op voor 
deze club en zonder tegenbericht verlengen we je abonnement iedere keer met 3 maanden. 



Wat extra leuk is aan deze patroontjes, is dat je ze heel goed voor iets anders kunt gebruiken, een 
schaarhangertje, een naaldenboekje, een kussentje etc.  

 
 
Het hele jaar door: Baubles van Samsarah 
Samsarah komt in 2008 met een serie kleine maandelijkse patroontjes die je borduurt op geruit Cashel 
linnen van Zweigart. Natuurlijk kunnen de knoopjes niet ontbreken. Zelf vind ik ze heel schattig. Geef 
je op voor de hele serie en ontvang elke maand het patroontje en de knoopjes (de prijs zal varieren 
tussen € 13,50 en € 18,95, dit is afhankelijk van de knoopjes die zijn gebruikt). Je kunt de patroontjes 
op aparte lapjes stof borduren, maar je kunt ze natuurlijk ook allemaal op een grote lap borduren. Laat 
ons maar weten of je de stof ook wilt hebben, die kost € 41,00 per meter, maar je kunt ook 35 x 50cm of 
50 x70cm bestellen. En natuurlijk rekenen we graag voor je uit hoeveel stof je nodig hebt. 

 
 



 
 
De winkelquilt 
Al heel lang droom ik ervan om een geborduurde quilt in de winkel te hebben. Het lijkt me geweldig, 
allemaal geborduurde lapjes die met mooie quiltstofjes aan elkaar zitten. Maar ja, de tijd……. Tijdens 
een van de workshops van het afgelopen halfjaar kregen we het over een borduurquilt en vertelde ik 
dat ik zo graag een in de winkel wilde hebben. Volgens de aanwezige dames was de oplossing heel 
simpel, ik moest gewoon aan onze klanten vragen of ze een vierkantje wilden borduren.  
En je raadt het al, dat hebben we dus ook gedaan. Als je zin hebt om mee te doen, meld je dan via de 
mail. Je ontvangt van ons twee strengetjes Venus garen en een lapje Belfast linnen (13 dr/cm). We 
vragen je om hier een patroontje op te borduren van maximaal 55 x 55 kruissteekjes. En of we het lapje 
voor 15 februari 2008 weer terug kunnen hebben. 
Wil je graag een letter borduren, laat het ons dan weten. We willen namelijk graag dat er een heel 
alfabet in verwerkt wordt en de letters “geven we dus uit”. Maar je kunt ook zelf iets bedenken. 
Mocht je nog kleuren toe willen voegen, dan graag alleen kleuren in dezelfde familie als die we 
hebben bijgesloten (groen 2594 en roze 2287).  
Aan het einde van deze week hoop ik de eerste vierkantjes op de website te plaatsen, we hebben er al 
verschillende teruggekregen en wij denken dat we een prachtige quilt krijgen. 
 
Kerstornamentje van de maand 
Deze week gaan de pakketjes van november de deur uit, zelf vinden we het een bijzonder leuk 
ornamentje. Aan het einde van deze maand ontvangen alle deelnemers die het hele jaar hebben 
meegedaan hun gratis pakketje thuis.  Graag horen we wie er volgend jaar allemaal mee willen doen. 
Voor de borduursters die de ornamentjes dit jaar hebben gemist, zo werkt het. 
Elke maand ontvang je een pakketje om een kerstornamentje te borduren. Een pakketje kost tussen 
€12,50 en € 15,00 afhankelijk van de gebruikte materialen. We gaan dit jaar voor 12 ornamentjes die je 
in december 2008 in de kerstboom kunt hangen. Geef je je voor het hele jaar op, dan ontvang je het 
ornamentje van december gratis. Hieronder zie je twee voorbeelden van het afgelopen jaar. 
 
 

    
Januari      Maart 
 
 
Met het slechte weer van de laatste dagen is het steeds aantrekkelijker om met een borduurwerkje op 
de bank te zitten. Ik ben druk bezig een aantal projecten af te maken voor het nieuwe jaar begint. En 



ondertussen zit ik na te denken over de workshops en gezellige dagen die we in het voorjaar van 2008 
willen organiseren.  
Wat we in ieder geval in 2007 nog gaan doen is de winkel (en de voorraadkast) opruimen. Houd de 
website dus in de gaten want we hebben diverse eenmalige aanbiedingen. Ik weet dat er van bepaalde 
kerstornamentjes nog pakketjes zijn, dat we nog diverse garens hebben die niet meer in het 
assortiment zitten, dat er nog wat vreemde lapjes stof rond dwarrelen en zo vinden we vast nog wel 
meer onverwachte “schatten”.   
 
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 
 
 


