
Clubs voor 2010 

 

In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje van de maandelijkse clubs die we in 2010 gaan doen. 

Van sommige patroontjes weten we dat ze al eerder beschikbaar zijn, maar om ons de gelegenheid 

te geven om alle garens, knoopjes en stof op tijd in huis te hebben, beginnen we in januari 2010. 

 

Club 1: Sampler Months van Little House Needleworks 

Ontvang om de maand twee patroontjes met de overlopende garens en borduur een jaarkalender. Je 

kunt ervoor kiezen om de patroontjes op een lap te borduren of om ze elke maand op een apart lapje 

te borduren. Hieronder zie je alvast de eerste 6 patroontjes. Alle patroontjes hebben dezelfde 

afmeting, je kunt ze dus ook in een kleiner lijstje doen en dan elke maand wisselen. 

Per aflevering ontvang je 2 patroontjes en 6 strengetjes Crescent Colours.  

 

Verzendmaanden: januari, maart, mei, juli, september en november 

Versie A: alle 12 patroontjes op een lap 

Kosten: € 19,95 per aflevering en eenmalig € 10,75 voor de stof 

Versie B: alle 12 patroontjes op een klein lapje 

Kosten: € 22,95 per aflevering (je ontvangt per aflevering 2 lapjes stof) 

       
 

       
 

 

Club 2: Hartje van de maand 

De hartpatronen van Sekas & Co zijn heel geschikt om een aantal speciale steken te leren. Elk hart 

bevat een aantal van deze speciale steken, naast kruissteekjes en soms stiksteekjes. Je borduurt de 

patroontjes op 13 draads linnen met handgeverfd zijden garen, effen zijden garen, metallic garen en 

soms ook kraaltjes. Echt een verwennerij.  

 

Ook voor deze club geldt dat je de hartjes zowel op een grote lap kunt borduren, als op 

afzonderlijke lapjes. Wij hebben voor de winkel ervoor gekozen om er twee schellekoordjes van te 



maken, met op elk schellekoord 6 maanden. Maar je kunt de hartjes ook heel leuk op een apart lapje 

borduren en dan in elkaar naaien. Hieronder zie je het hartje van januari.  

 
Verzending: elke maand, je krijgt per 3 maanden een rekening toegestuurd 

Kosten: € 18,75 per maand (incl. portokosten). We sturen normaal gesproken 13 draads linnen mee, 

als je liever op 11 draads linnen werkt, vergeet dan niet om dat duidelijk door te geven.  

 

Club 3: Kerstornamentjes 

Little House Needleworks start binnenkort met een serie kerstornamentjes. Kleine, overzichtelijke 

projectjes, die je snel kunt borduren. En als je elke maand het ornamentje borduurt, dan heb je op 

het einde van het jaar een complete verzameling voor je kerstboom. 

De ornamentjes hebben niet allemaal dezelfde vorm, maar natuurlijk wel de heel herkenbare stijl 

van Little House Needleworks. Naast het patroontje en de stof ontvang je elke maand een suggestie 

voor het in elkaar zetten van het ornamentje en een korte werkbeschrijving.  

 

Verzending: elke maand, je krijgt per 3 maanden een rekening toegestuurd 

Kosten: € 9,95 per aflevering Geef even door of je 11 of 13 draads linnen wilt hebben.  

Mocht je ook de garens erbij willen hebben, laat ons dat dan weten. De eerste twee ornamentjes zijn 

alleen met DMC geborduurd (dat zetten wij dus om naar Venus garen, kost 65 cent per strengetje), 

het derde ornamentje gebruikt 1 kleur Crescent Colours (kost € 2,50) 

 
 



Club 4: Theelepeltjes van Samsarah Designs 

Samsarah heeft voor 2010 iets heel speciaals in petto, een prachtig patroon met 12 maandelijkse 

theelepelpatroontjes. Ik heb de tekening in St. Charles gezien en vind het een geweldig patroon. 

Deze club duurt 14 maanden en gaat dus nog even door in 2011. Het leukste aan deze club is dat je 

niets, nada, zero betaalt voor het patroon. Dat stelt de ontwerpster namelijk gratis ter beschikking. 

Je betaalt alleen voor de knoopjes en stof (en eventueel het garen). 

 
 

Verzending: elke maand, je krijgt elke maand een rekening toegestuurd 

Kosten: verschillen per maand en zijn afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte knoopjes. We 

hebben als indicatie een bedrag doorgekregen van € 7,25 tot € 9,25 per maand.De maanden waarin 

je het patroon krijgt voor de bovenkant van het kastje en de onderkant zijn duurder, respectievelijk 

€ 17,95 en € 21,25. Daar krijg je dan ook een heleboel knoopjes voor.  



Optie A: Weeks Dye Works linnen 

Het hele project is geborduurd op 30 count (12 draads) handgeverfde stof van Weeks Dye Works. 

Je hebt een lap nodig ongeveer 45 x 68cm en die kost € 21,50. Mocht je graag deze stof willen 

hebben, dan sturen we die eind februari op, we nemen de stof namelijk mee uit Nashville. 

 
 

Optie B: Zweigart linnen 

In plaats van de Weeks Dye Works stof kun je ook een lap Belfast Country Mocha linnen 

gebruiken, deze lap kost € 10,75 en sturen we met het eerste patroontje in januari mee. 

 
 

Mocht je ook het overlopende katoenen garen willen hebben per aflevering, laat het dan aan ons 

weten.  

 

5. Soie d’Alger club 

We gaan gewoon door met de Soie d’Alger club, ontvang elke 

maand 6 strengetjes voor € 18,00 (normale prijs € 21,00). Je 

kunt zelf de kleuren per maand doorgeven of het aan ons 

overlaten. 

 

6. Rosina Luger, laatste ronde 

We doen nog een keer een ronde voor Rosina Luger. Rosina 
Luger is een reproductie merklap uit 1864 en bestaat uit 40 
vulpatroonjes. De complete merklap is meer dan 125cm lang. 
Je borduurt de lap met Soie d'Alger zijde op 12 draads band 
of 13 draads linnen. Elke maand ontvang je twee patroontjes 
en de zijde die je nodig hebt voor deze twee patroontjes. De 
kosten zijn 20,00 - 25,00 per maand, afhankelijk van de 
hoeveelheid zijde die is gebruikt. 
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