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Nieuwe patronen 

Little House 
Needleworks – the 
Embroidery Guild 9,25 

 
Amy Bruecken Designs – 
Cat Lips 6,95 

 
Carriage House 
Samplings – Frederick 
11,50 

 

Wat is nieuw? 

Vaupel & Heilenbeck 
Blomster garen 
 
Al in april hebben we de volledige collectie 
Vaupel & Heilenbeck Blomstergaren besteld 
en de afgelopen weken is alles 
binnengekomen. We hebben een prachtige 
houten molen waar het garen aan hangt en de 
kleuren zijn bijzonder inspirerend. 
 
Dit garen wordt veel gebruikt in de patronen en 
boeken van Acufactum, Christiane Dahlbeck, 
UB Stickerei, MWwi Stickgalerie en andere 
vooral Duitse ontwerpers. Het garen heeft een 
matte afwerking en is iets dikker dan 1 draad 
Venus. Hierdoor kun je er heel goed op 11 
draads stof met 1 draadje borduren.  
 
Er zijn 230 kleuren en het garen is kleur- en 

lichtecht. Daarnaast kun je het op 60° graden 
wassen. Zelf vinden we de kleuren vooral erg 
mooi, heel natuurlijk en ze passen uitstekend bij 
elkaar. Een streng van 24 meter kost 1 euro. 

 

Lizzie Kate Double Flip Its 

Het is een hele mond vol, maar de nieuwe 
serie van Lizzie Kate’s Double Flip Its zijn 
werkelijk geweldig. Bijzonder geschikt voor 
de kerstliefhebbers onder ons. Elk deel bevat 
2 patroontjes en de bedeltjes die je ervoor 
nodig hebt en kost € 9,25 per stuk. Er zijn 6 
delen, je gebruikt 1 kleur Sampler Threads 
en hebt verder 11 strengen Weeks Dye 
Works nodig. Plus nog 2 kleuren DMC. Als 
je nu begint, ben je zeker voor de kerst klaar. 
 

 
 
Je borduurt de lap op 13 draads Light 
Mocha Belfast. Geef je op voor alle delen 
zodat je zeker weet dat je ze op tijd 
ontvangt. 



Nieuwe patronen 

Country Cottage 
Needleworks – Joyful 
Summer 9,25 

 
Stoney Creek Collections 
– Moon and Sun…. 6,95 

 
The Prairie Schooler – By 
the Chimney 2008 32,95 
(pakket met garen, geen 
stof) 

 
 
 
 
 
 
 

Marjorie Massey 

Het heeft een aardige tijd geduurd voor 
we de patronen van Marjorie Massey 
binnen hadden, maar nu zijn ze er dan 
ook. En ik vind ze geweldig. Marjorie 
heeft een aantal patronen die vroeger 
alleen als pakket verkrijgbaar waren, 
uitgebracht als patroon. En vaak krijg je 
dan 2 of 3 voor de prijs van 1! Nu kun je je 
eigen stof en garen uitkiezen en aan de 
slag gaan. 
 
De onderstaande patronen zijn 
voorbeelden van pakketten die nu als 
patroon verkrijgbaar zijn. 

 
 

 

 

Freebie van de maand 

Ter ere van onze Christmas in July 
borduurdag, ontvang je deze maand een 
gratis patroontje van Milady’s Needle. Dit 
patroontje Regal Red Christmas kun je 
met 1 kleur garen borduren en leent zich 
goed voor verwerking tot een 
kerstornamentje. 
 

Schaartjes 

Elke borduurster heeft een schaartje nodig, het 
liefst een goed borduurschaartje. Die zijn er in 
allerlei vormen en soorten. De meest bekende 
is het zogenaamde Ooievaarsschaartje. Het 
schaartje heeft een goed scherpe punt en ligt 
lekker in de hand.  

 
Daarnaast heb je ook schaartjes voor de 
“heb”. De gekleurde schaartjes in ons 
assortiment zijn hier een goed voorbeeld 
van. Wat is er leuker dan een schaartje uit 
te zoeken dat qua kleur past bij je 
schaarhangertje, of bij je borduuretui? 
Deze schaartjes kosten € 9,90 en zijn goede 
handwerkschaartjes. Ze zijn vooral 
geschikt voor gewoon borduurwerk en 
we hebben ze in de kleuren blauw, rood, 
groen, paars en roze. 

 

 
 
 



Nieuwe patronen 

Twisted Oak Designs –  
Patchwork Garden 
Pincushion Ball 16,95 

 
 
Nora Corbett – Letters 
from Nora A € 13,50 

 
 
Rosewood Manor 
Designs – Something 
Old, Something New € 
26,50 

 
 
Cedar Hill – Bouquet 
for July € 8,25 

 
 

 

 

 
 

Dan heb je ook nog schaartjes die heel 
geschikt zijn voor het wegknippen van 
stofdraden. We hebben er twee, een met 
een gewone rechte scherpe punt en een 
met een gebogen punt. Beide schaartjes 
zijn superscherp en knippen heel 
precies je stofdraden door. Ideaal voor 
Hardanger, open naaiwerk, Schwalmer 
borduren en alle technieken waarbij je 
draden weg moet knippen. De 
schaartjes kosten 15,95. 

 
 
Tot slot heb je nog mijn absolute 
favoriet, de Gingher limited editions. 
Dit is een schaartje dat net iets groter is 
dan de gebruikelijke borduurschaartjes 
en heel mooi versierd is. Je kunt heel 
goed een lapje linnen bijknippen met dit 
schaartje, maar gebruik ‘m vooral niet 

voor metallic garens, daar wordt het 
blad bot van.  

 
Hierboven zie je de Julia uit de limited 
edtions. In september komt de Roberta 
uit.  De schaartjes zijn niet goedkoop, ze 
kosten 35 euro per stuk, en als de 
limited edition op is, kun je ze niet meer 
in de winkel krijgen. 
 

Mijn borduurmand 

De borduurmand is op dit moment voor 
een deel nog gevuld met workshops. De 
needlepoint workshop is bijna klaar, ik 
moet nog een stukje uithalen en wat 
randjes toevoegen en dan kan hij ingelijst 
worden.  
 
Inmiddels vult de borduurmand zich weer 
met projecten voor workshops in het najaar. 
En daarnaast ben ik zo af en toe nog bezig 
met mijn grote Prairie Schooler lap. Die 
heeft een hele tijd stilgelegen, maar ik ben 
van plan om in de zomer er weer lekker mee 
aan de slag te gaan. 
 
Ik heb tussendoor een klein projectje van 
Little House Needleworks afgeborduurd, 
Cappuccino. Dit is een van de zogenaamde 
threadpacks die Little House Needleworks 
heeft uitgebracht. 

 
 
Ik heb een kleine aanpassing gemaakt, de 
rand moest eigenlijk opgevuld worden met 



twee kleuren lavendel, 
maar aangezien mijn 
Belle Soie Eggplant zo 
donker was dat je  
Blue Ribbon Designs – 
Celebrations € 11,50 
 

 
 
Vaupel & Heilenbeck – 
passé partout hartjes 
met zelfde kwaliteit 
achterkant € 3,50 p.s. 

 
 

 
 
De ruimte om in te 
borduren is 5 x 5 cm. 
 
Linda Myers – Quilt 
Sampler XV € 10,50 

 
 
 
 
 
 
 

nauwelijks het verschil kon zien met de 
zwarte blokjes, heb ik het maar zo gelaten.  
 
Himmel und Hölle van Der Feine Faden is 
ook bijna af. Ik moet nog een paar randjes 
borduren en de stiksteekpatroontjes.  

 
Zo is er wel weer genoeg te doen deze 
zomer. Als het weer nu ook een beetje 
meewerkt………. 

Boek van de maand 

Deze maand aandacht voor het boek van 
Marjorie Massey, Petits Points et Toile de 
Lin (€ 19,95). Het is een van mijn absoluut 
favoriete borduurboeken. Tjokvol met de 
zo kenmerkende Marjorie Massey 
patronen. 
 

 
 
Het boek heeft 141 pagina’s en de patronen 
zijn in kleur weergegeven. Je vindt de 
volgende thema’s: Messages, Cuisine, 
Monogrammes en Abecedaires. Ik heb ze 
niet geteld, maar ik denk dat je rond de680 
patronen in het boek terugvindt. 
Bij de Monogrammen staan niet alleen de 
patronen in het boek waar je de monogram 
in borduurt, maar ook diverse complete 
alfabetten, zodat je altijd de juiste letter kunt 
toevoegen.  
En je kunt de patronen geborduurd 
terugzien op kleurenfoto’s. Echt een boek 
om in de kast te hebben staan en regelmatig 
te bekijken. 

 
Hieronder zie je er alvast een paar. 

 
 

Steek van de maand 

Deze maand de Rhodes Stitch.  

 
 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Handwerk 
Boetiek en wordt gratis verspreid via email onder 
abonnees.  Alle content is eigendom van De 
Handwerk Boetiek en mag niet zonder toestemming 
van de schrijver gebruikt worden in welke vorm 
dan ook. 
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