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Kalender 

 
Christmas in July: 
zaterdag 28 juni  
10:30-15:30 uur  €30,00  
Beschikbare plaatsen: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is nieuw? 

Acufactum: boeken en 
pakketten 
 
Op de beurs in Keulen van begin april 
hebben we weer een heerlijk uurtje 
doorgebracht bij Acufactum. Deze dames 
hebben een bijzonder fraai ingerichte stand 
en vooral heel inspirerend. 
 
We hebben al een aantal van hun boeken in de 
winkel, maar er was weer een nieuw boek: Mein 
Jahreszeiten. In het boek staan per seizoen 
diverse patronen, geheel in Acufactum stijl. Het 
boek kost € 35,95 en is echt de moeite waard. 
 

 
 
Daarnaast hebben we ook twee pakketten 
van Silke Lefner binnengekregen. Ik ben 
helemaal weg van deze artiest en gelukkig 
heeft Acufactum haar tekeningen omgezet 
in kruissteekpatronen. Bij de pakketten zit 
het blomstergaren van Vaupel & 
Heilenbeck. Dit is een matte katoengaren, 

waar je heel makkelijk met 1 draadje mee 
borduurt.  
 

 
 
Rosenfrau € 63,95 
 

 
 
Herzengarten € 68,95 
 



Nieuwe patronen 

Cherished Stitches – 
A Virtuous Huswife  
€ 15,95 

 
 
Jeannette Douglas 
Designs – My Stitching 
Treasures met 
knoopjes € 32,95 

 
Lizzie Kate – Housework 
never killed anyone 
€ 4,95 

 
 
Acufactum – 
passepartout kaart € 4,75 

 

 

Nog meer nieuws 

Ik ben echt helemaal weg van de patronen van 
Wiehenburg Designs. De geometrische vormen 
vind ik prachtig en Quaker patronen zijn altijd 
een goede toevoeging aan de verzamling. Op 
de website kun je onder Wat is Nieuw alle 
patronen zien die we besteld hebben, hier 
alvast een voorproefje. 

 
Segunda € 16,95 
 

 
Quaker Heart – Tracy € 14,75 

Leuk om  te weten 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
Op de website van Lizzie Kate vind je een 
aantal freebies. Altijd leuk om te borduren. 
 

http://www.lizziekate.com/free.html 
 
Je hebt keuze genoeg, van voorjaarspatroontjes 
tot Halloween patroontjes. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

Freebie van de maand 

Deze maand ontvang je bij elke bestelling 

Spring House van Blackbird Designs. Het 
patroontje is geborduurd met Sampler 
Threads, maar je kunt heel makkelijk je eigen 
kleuren kiezen. 

 

Heel handig! 

Hoe vaak gebeurt het niet dat je een 
koordje moet maken voor een 
schaarhangertje, een zakje of een koordje 
ter afwerking van een naad? Ik draai 
regelmatig een koordje. 
 
Sinds een aantal jaren heb ik hier een 
bijzonder handig instrumentje voor: de 
Cordwinder (€ 15,95). 

  
 
Het zwarte wieltje dat je op de foto kunt 
zien heeft een rood handeltje, waarmee je in 
no time een prachtig koordje draait.  
Je neemt de hoeveelheid garen die je nodig 
hebt voor een koordje en laat iemand het 
andere uiteinde vasthouden. Steek de haak 
van de Cordwinder door het andere 
uiteinde en begin met draaien. Denk je dat je 
genoeg draaiingen in je draad hebt, dan haal 
je het haakje uit het garen (wel het garen 
strakhouden) en gebruik je de Cordwinder 
als gewicht om het garen in elkaar te laten 
draaien.  
Heel makkelijk, heel eenvoudig en je krijgt 
prachtige koordjes. 
 

Mijn borduurmand 

Sinds kort ben ik met een heel groot 
project bezig. Een aantal lezers van mijn 
weblog heeft het waarschijnlijk al gelezen. 
Ik ben begonnen met de Ultieme Borduur 
Uitdaging, oftewel UBU. 
 
Wat houdt zo’n UBU in? Wel, ik ben 
begonnen om op een lap van 180 x 130cm  



Crescent Colours – Belle 
Soie Ocean Tide € 5,95 

 
 
The Workbasket – 
Quaker Pig and Rooster 
€ 11,95 

 
 
Der Feine Faden – 
Tulpenparade € 11,50 

 
 
Der Feine Faden – Rot, 
Rouge, Red  

 
 
The Drawn Thread – 
Flowerbox  

 
 

een heleboel patronen van The Prairie 
Schooler te borduren. De lap wordt 
opgedeeld in vier stukken, een voor elk 
jaargetijde. Ik ben inmiddels begonnen met 
de lente en druk bezig het eerste patroon af 
te krijgen. Dat valt nog niet mee, want het is 
behoorlijk vol geborduurd ☺. 
 
Meer informatie over mijn UBU vind je op 
een nieuw weblog: 

www.annemiek.wordpress.com 
 
Natuurlijk kan ik niet met maar een project 
tegelijk bezig zijn, ik moet gewoon aan 
meerdere projecten werken. Een van de 
borduursels waar ik mee bezig ben is de 
workshop needlepoint. Ik schiet al lekker 
op. 
 
Daarnaast heb ik een nieuw 
biscornuspakketje geborduurd. Vanaf 15 
mei kun je dit zomer biscornuspakketje 
bestellen. Het is een ontwerp van Barbara 
Ana Designs en we hebben toestemming 
gekregen om er een pakketje van te maken. 
De kosten zijn op dit moment nog niet 
bekend, maar het zal zeker een leuk zomers 
prijsje worden. 
 

Boek van de maand 

Deze keer een DMC/Mango boekje, dat 
heel toepasselijk is voor de tijd van het 
jaar: Un air de Campagne € 12,25. 
 
Dit boekje staat helemaal vol met allemaal 
tuinpatroontjes. Dus veel bloemen, beestjes, 
vogeltjes en heel leuke huisjes. Ik vind het 
een geweldig boekje.  

 
 
De patroontjes zijn in kleur weergegeven, 
met een symbooltje erbij. Het is moeilijk om 

in te schatten hoeveel patroontjes in het boek 
staan, maar zeker meer dan 100.  
 
Mijn favoriete patroontjes zijn heel bizarre 
vogeltjes en de huisjes. Je kunt ze voor van 
alles gebruiken, om zelf een merklapje 
samen te stellen, een kaartje te borduren, een 
schaarhangertje, boekenlegger, 
mogelijkheden te over. 
 

Uitslag wedstrijd vorige nieuwsbrief 

Anneke en Nellie zijnde winnaars van de 
prijsvraag uit de vorige nieuwsbrief. Het 
bleek dat ik al  16 april 2005 was begonnen 
met Himmel and Hölle van Der Feine 
Faden. Het patroon komt jullie kant op. 

 

Steek van de maand 

Deze maand de Algerian Eyelet.  

 
 

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. 

 2008 De Handwerk Boetiek. 


