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De Handwerk Boetiek – nieuwsbrief april 2010 
 
Nieuwe patronen van Tralala 
We hadden van Tralala al een aantal patronen in de winkel, maar we hebben nu ook het nieuwste 
van het nieuwste. Corinne heeft heel vrolijke patroontjes, je borduurt alleen kruissteekjes en 
stiksteekjes. Op mijn weblog kun je zien hoe ik een van de patroontjes van Duo Printemps over 1 
draadje heb geborduurd op Jobelan stof. 
In de patronen worden Atelie garens gebruikt, mocht je niet zeker weten hoe je deze kunt 
vervangen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.  

     
 
 
 
Duo Printemps € 10,50    Duo Bouquet Anciens € 10,50 
 

      
Douceur de Vivre € 10,50       Joyeux Noel € 10,50  
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Kokeshi € 10,50     Les Poupées Russes € 10,50 

   
Duo Noel € 10,50       Lutin de Noel € 10,50 

  
Duo Gourmande € 10,50    A la belle etiole € 10,50 
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Nieuwe kleuren Edinburg stof 
We zijn heel blij dat we nieuwe kleuren Edinburg stof kunnen presenteren. In de winkel hebben 
we apricot, lila en zachtgrijs. Prachtige kleuren om op te werken. De stof kost € 41,00 per meter, 
maar je kunt ook een stukje van 35 x 50 cm kopen (€ 5,75) of 50 x 70cm (€ 10,75). 

   
 

Carriage House Samplings stopt met ontwerpen 
Kathy Barrick heeft aangekondigd dat ze gaat stoppen met het 
ontwerpen van borduurpatronen. Ze wil graag verder in het ontwerpen 
van sierraden. Heel erg jammer voor ons, maar gelukkig kun je haar 
bestaande patronen nog tot 1 juli 2010 bestellen. Ik zou je willen 
aanraden om niet te lang te wachten met het bestellen van haar 
patronen, als we op 30 juni bestellen bij onze leverancier, wil het niet 
zeggen dat de patronen er nog zijn of nog geleverd worden. 
Natuurlijk blijven de garens en stoffen die in de patronen gebruikt 
worden wel gewoon leverbaar.  
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Nieuwe ontwerper: All Through The Night 
Deze ontwerpster hadden we bijna gemist in Nashville, ze zijn in ieder geval niet in de Nashville 
nieuwsbrief terechtgekomen. Bij deze dan toch een update. 

  
Merry Christmas € 4,95    Jolly Jack € 4,95 
 

  
A Sheltering Tree € 9,25   Blackbirds € 4,95 

 
Country Cottage Needleworks 
Nikky heeft weer een nieuwe winkel toegevoegd aan haar 
winkelstraat. Deze keer is het een boekenzaak. Eerder 
verschenen al: The Bakery, La Boutique, The Flower Shop, 
The Needlework Shop, The Café en The Tearoom. De 
patroontjes kosten € 9,25 per stuk.  
Je borduurt de patroontjes met DMC garen, dat zetten we 
graag voor je om naar Venus garen (slechts 65 cent per 
strengetje).  
 
 

Primitive Needleworks 
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Nog zo’n nieuwe ontwerpster, deze keer in de zeer populaire primitieve patroontjes. De 
patroontjes zijn gemakkelijk te borduren, gebruiken over het algemeen niet veel kleuren en je kunt 
de stof na het borduren zelf “oud” maken door het in de thee of koffie te leggen. 

  
Miss Mary’s School pinkeep € 11,50 

 

    
Yuletide Blessings Cupboard Hanger € 11,50 Belsnickel Santa Ornaments € 10,50 
 
Homespun Elegance 
Sandra is ook een beetje op de primitieve toer gegaan en dat levert bijzonder leuke patroontjes op. 

    
Handwork Necessaires I € 8,25   Eggs a plenty II € 10,50 
 
Acufactum 
We hebben het nieuwe boek van Acufactum Sommerfrisch (€ 26,95) binnen. Het is weer een 
prachtig boek, met heel veel suggesties voor het afwerken van borduurtjes. 
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Daarnaast hebben we de nieuwe lintjes ontvangen, en oh wat zijn ze mooi. Je kunt de lintjes in 

diverse maten bestellen, we knippen per patroontje. 

 
5cm breed € 14,50 per meter  

 

 
3cm breed € 7,95 
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2cm breed € 5,95 

 

 
1cm breed € 4,50 

 

En tot slot nog 2 nieuwe patronen. 

 

   
Viel Glück und alles Liebe € 11,50   Tulpentraum € 13,50 

 
Kleurvast nieuws van Sampler Thread en Weeks Dye Works 
Goed nieuws voor iedereen die ervan houdt om te borduren met de handgeverfde garens van The 
Gentle Art (Sampler Threads) en Weeks Dye Works. Beide bedrijven zijn bezig om hun collectie 
om te zetten naar kleurvast garen. Dat betekent dat je na het borduren, je werkje kunt wassen 
zonder dat je het risico loopt dat bepaalde kleuren uitlopen. 
Wil je weten of het strengetje dat je wilt gebruiken kleurvast is? Bij Weeks Dye Works staat op de 
achterkant een sticker met “Colorfast) en bij de Sampler Threads staat dit op de voorkant van het 
kaartje. Niet alle kleuren zijn al kleurvast te leveren, dit is een proces dat nog wel enige tijd in 
beslag gaat nemen. Check dus goed of je kleurvaste strengen hebt.  
 



 8

Nieuwe patronen van With Thy Needle and Thread 
Vorig jaar hadden we al een aantal patronen van deze ontwerpster binnen gekregen, maar nu 
hebben we nog weer nieuwe patronen. 

  
Gathering Acorns € 11,50   Love Letters € 11,50 

 

  
Hoppin’ Along Sampler  11,50  Spooky Hollow € 11,50 
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Merry & Bright € 11,50  Feather your Nest € 11,50 

 

  
Love & Be Loved € 11,50    Cupid’s Heart € 11,50 

 

Wat heel fijn is, is dat je bij het kruissteekpatroon, ook het patroon ontvangt dat je nodig hebt om 

bijvoorbeeld Gathering Acorns of Hoppin’Along in elkaar te zetten.  

 

Nieuwe kleuren van Gloriana  

We hebben ook een aantal nieuwe kleuren van 

Gloriana ontvangen. Persoonlijke favoriet is 

Royal Plum, die kleur heb ik dus gelijk 

gebruikt om er een Blackbird patroontje mee te 

borduren. Van het kleurtje heb ik geen ander 

plaatje dan een foto van mijn borduurwerkje, 

die kun je vanaf dinsdagavond op mijn weblog 

zien. 

Op het plaatje hiernaast zie je van boven naar 

beneden: Leaf Green, Holly Berry en Italian 

Flowers. 

Dan hebben we ook nog 2 andere kleuren:
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Carmine Rose 

 
 

Olivine 

 
Kleine pakketjes voor de zomer 

Van onze beursaanbieding in Zwolle hebben we nog een aantal pakketjes over. Het zijn volledige 

pakketjes dus met stof en garen en in sommige gevallen ook een kaart of sleutelhanger om het 

borduurwerkje in af te werken. 

 

Brittercup Designs – Portrait of a Cat € 3,50 
11 draads linnen (genoeg voor over 2 draadjes borduren of over 1 draadje), uitleg over hoe je over 1 

draadje borduurt, Crescent Colors garen én de sleutelhanger (kan alleen gebruikt worden als je het 

patroontje over 1 stofdraad borduurt). 

 
 

Indigo Rose – Four Hearts € 5,50 
13 draads linnen, uitleg over het in elkaar zetten van de biscornus, Sampler Threads garen, de 

knoopjes moet je zelf toevoegen. 
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Erica Michaels – May Flowers € 5,50 
12 draads Jobelan stof, Threadworx handgeverfd garen en Venus garen 

 
 

Mosey ’n Me – Hedgerow Pin Cushion € 5,00 
13 draads linnen met Weeks Dye Works garen en kraaltjes 

 
 

Tokens & Trifles – Remember me € 5,50 
Een Tokens & Trifles kaartje en prachtig handgeverfde Gloriana zijde om mee te borduren. 
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The Prairie Schooler – Welcome € 4,50 
12 draads zachtgroen Jobelan, Venus garen en de passe-partout kaart met enveloppe. 

 
 

The Gift of Stitching – French Inspired Heart € 5,00 
13 draads linnen en handgeverfde Soie de Paris garen van Tentakulum 

 
 

Little House Needleworks – Star Light, Star Bright € 5,00 
13 draads linnen met Venus garen en Petite Treasure Braid van Rainbow Gallery 
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The Needle’s Content – Square € 2,95 
11 draads linnen met handgeverfde Silk ’n Colors en de passe-partout kaart met enveloppe. 

 
 

La D Da – Lower Case Alphabet € 4,50 
11 draads Jobelan met handgeverfde Silk ‘n Colors en uitleg over hoe je over 1 draadje borduurt. Je 

hebt genoeg stof om of over 2 draadjes te borduren, of over 1 draadje. 

 
 

Mooie spelden voor pinkeeps 

We hebben diverse mooie en speciale 

spelden op de kop getikt die je kunt 

gebruiken in natuurlijk elke 

speldenkussen, maar die vooral een 

mooie afwerking vormen voor 

pinkeeps. Hieronder zie je 4 van de 5 

verschillende spelden “model spelen” 

in mijn pinkeep. De spelden kosten  

€ 2,95 per 15 spelden. 

 

Dat was het voor nu, ik hoop dat je 

kunt genieten van het voorjaarsweer 

en dat je tijd vindt om een paar 

steekjes te borduren. 

 

Annemiek 

 

 

 

2010, De Handwerk Boetiek, Julianaplein 6, 9301 LA Roden, telnr. 050 501 6285, email 
info@dehandwerkboetiek.nl, www.dehandwerkboetiek.nl 

 


