
Open dagen 2, 3 en 4 september. 
Vanaf vandaag houden wij weer onze open dagen. Zoals je in de nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen, is op vrijdag 3 en zaterdag 4 september een klant van ons aanwezig met haar Souvenir 
de ma Jeunesse. Heel inspirerend om te zien. Daarnaast hebben we voor de borduursters die 
met dit project willen beginnen, de stalenkaart van de voeringstof zodat je alvast een idee 
kunt krijgen van de kleuren.  
Naast al dit moois, kun je ook genieten van een groot aantal aanbiedingen. We hebben 
diverse dozen met patronen klaar staan waar je 33%-50% korting op krijgt. Ben je niet in de 
gelegenheid om te komen, geen probleem, het bestand met de patronen/pakketjes waar het 
om gaat, vind je op de website, onder deze nieuwsbrief. Verder zijn er nog een aantal nieuwe 
garengrabbags, maar wees er snel bij, want als deze op zijn, duurt het weer een aantal jaren 
voor we nieuwe hebben. De garengrabbags kosten € 25,00 en bevatten diverse garens t.w.v. 
meer dan € 60,00 euro. 
En natuurlijk krijg je bij besteding van 10 euro of meer een kadootje. Dit jaar ontvang je een 
setje sierspelden t.w.v. € 2,95.  
 
Wiehenburg Designs  
Toen ik de Rose Quaker zag, was ik er eigenlijk al gelijk verliefd op. En toen een klant het 
patroon kocht en de kleuren erbij zocht, was het helemaal duidelijk, hier moesten we een 
model van hebben in de winkel. En dankzij een lieve klant van ons, is dat nu ook gelukt: 

 
Rose Quaker € 22,50 
 
De kleuren zijn werkelijk prachtig, heel zacht en passen eigenlijk in elk interieur. En koop je 
deze maand en in oktober het Venus garen erbij, dan heb je een leuk extraatje, want voor 
september en oktober geldt voor de Venus garens: 5 halen, 4 betalen.  
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We hadden al Altengamme en Neuengamme (€ 22,50 per stuk)in de winkel: 

  
We hebben nu ook een nieuw patroon in de zogenaamde Vierlanden serie, dit prachtige 
ontwerp, Zollenspieker € 22,50. 

 
 
En we hebben ook de Bird Quaker Sampler in huis € 17,95. 
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En tot slot is ook Serenity (€ 22,50) weer terug in de winkel. 

 
 
Historische Stickmuster, een nieuwe ontwerpster 
Deze ontwerpen zijn soms een reproductie van een oude merklap en soms een nieuw 
ontwerp gebaseerd op oude merklappen. Ik vind ze in ieder geval prachtig en ben blij dat we 
ze nu ook in de winkel hebben. 

  

TKWB 1807  € 22,95    ST 1831 € 24,95 (Biedermeier)  

 
2010, De Handwerk Boetiek, Julianaplein 6, 9301 LA Roden, telnr. 050 501 6285, email 

info@dehandwerkboetiek.nl, www.dehandwerkboetiek.nl 



 

   

MRT 1743 € 25,50    ISL 1729 € 25,50 

Deze langwerpige, smalle merklappen zijn kenmerkend voor Sachsen, met allerlei randen, 
alfabetten en diverse motieven. De voor- en achterkant zagen er bijna hetzelfde uit.  
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En tot slot gebaseerd op oude merklapmotieven: 

        
Barockes Mustertuch € 24,50        Sächsisches Mustertuch € 24,50 
 
En tot slot nog twee “kleine” patroontjes, maar de vierkantjes in deze patroontjes kun je voor 
van alles gebruiken. 

   
Rosetten nr. 5 € 6,95  Rosetten nr. 6 € 6,95 
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Alte Mustertücher 
En voor de liefhebbers van reproductiemerklappen, zijn er hier nog een paar. Vooral de 
stoplap is bijzonder mooi.  

   
ACG 1728 € 24,95     Papa ca. 1880 € 22,50 
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CSK 1680 € 19,95   Edward 1874 € 24,95 
 

 
M.P. Joppe 1886 € 22,50 
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Nieuwe Zweigart stoffen 
Deze keer hebben we twee nieuwe Aïda stoffen binnengekregen. Het is stof met 8 bosjes/cm, 
dus je kunt mooi fijn werken. We hebben twee kleuren (de stof is natuurlijk geen Aïda, maar 
het gaat om de kleur): 

  

3021 Nougat €    101 Ivoor €  
 
De kleur Nougat hebben we ook in de Edinburg binnen gekregen (100% linnen, 14dr/cm). 
We hadden ‘m al in de Newcastle (100% linnen, 16 dr/cm).  
 
Houten “garenkaarten” 
We hebben ze weer in de winkel, de houten “garenkaarten” uit Frankrijk. Prachtig afgewerkt 
en in diverse vormen. Heel leuk om jezelf of iemand anders cadeau te doen.  Zie hieronder 
de diverse vormen. 
 
 
 
Diverse Amerikaanse patronen 
Natuurlijk hebben we ook weer uit de VS de nodige nieuwe patronen binnengekregen. 
Hieronder een overzicht. 
 

 
Rosewood Manor Designs – Wilkommen € 14,75 
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Primitive Betty’s – Wicked Notions € 11,50 

 

  
By the Bay Needleart – Funk Flowers Meagan en Victoria € 5,95 per stuk 

 

  
Homespun Elegance – Stitching Joy € 9,25 (incl. bedeltje) 
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Homespun Elegance – Delivering Tricks € 8,75 
 

  
Blackbird Designs – Happy Birthday € 10,50 
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Blackbird Designs – Rose Garden € 8,25 
 

  
Blue Ribbon Designs – Sweet Simple Samplings € 13,50 
 

    
Van Ink Circles Florin (links en Guilder (rechts) € 4,50 per stuk, deze patroontjes zijn heel 
geschikt om er bijvoorbeeld een biscornus van te maken.  
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Sue Hillis Designs – Autumn Stitches € 28,95, je vindt in dit boekwerk alle patroontjes die je 
hier ziet. Vooral het mandje met borduuraccessoires vind ik erg leuk.  
 
Daarnaast zijn de nieuwe patronen van The Prairie Schooler en JBW Designs ook 
meegekomen, die heb je in de vorige nieuwsbrief kunnen zien.  
 
September en oktober zijn Venus maanden 

Ook dit jaar kun je weer genieten van extra voordeel met het 
Venus garen. Normaal kost een strengetje 70 cent, maar in 
september en oktober geldt: 5 halen, 4 betalen! Je betaalt dus 
slechts 56 cent per strengetje. En het maakt niet uit hoeveel 
strengetjes je bestelt. Dus kijk in je dozen, kijk naar welke 
patronen je wilt borduren en maak je lijstje. Heb je nog nooit 
met Venus geborduurd, dan is dit ook dé periode om het uit 

te proberen.  
 
Dat was het eerst voor deze nieuwsbrief, veel borduurplezier toegewenst en hartelijke 
groeten, 
Annemiek 
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