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De Handwerk Boetiek – nieuwsbrief juni 2011 
 
De opening van de winkel op de nieuwe lokatie duurt nog een nachtje slapen. Ik moet zeggen, dat ik 
heel benieuwd ben naar de reacties en hoe het is om op deze nieuwe plek te werken. De afgelopen 
dagen hebben een heleboel mensen meegeholpen om alles op tijd af te krijgen. Later schrijf ik nog wel 
eens een stuk over wat er bij komt kijken om een winkel te verhuizen. Het is eerst tijd om de nieuwe 
patronen, garens en stoffen die we in de winkel hebben/binnen krijgen te laten zien.  
 
Het was moeilijk om een keuze te maken uit de artikelen die echt helemaal nieuw zijn. Welke zou ik 
als eerste noemen? Uiteindelijk heb ik maar gekozen voor mijn eigen voorliefde voor garens. In de rest 
van de nieuwsbrief, kun je eerst lezen welke nieuwe artikelen we in de winkel hebben, en daarna de 
nieuwe patronen ontwerpers die we al langer in de winkel hebben. 
 
Aurifil 
We zijn heel blij en enthousiast over het Aurifil garen dat we vanaf nu in de winkel hebben. In eerste 
instantie hebben we de gehele collectie unikleuren, 216 in totaal, van Mako 40 en Mako 28 in huis. Je 
vraagt je waarschijnlijk af, wat je je daar bij voor moet stellen.  
Mako 28 is een 100% katoenen garen, dat je het beste qua dikte kunt vergelijken met de bolletjes 
haakgaren no. 80 van DMC. Het is een mooie getwiste draad, met een prachtige glans. Op een klosje 
zit 100 meter, daar kun je dus een heleboel mee borduren. Het garen is ook heel geschikt voor 
kantklossen, quilten en machineborduren.  
Mako 40 is wat dunner en kan je goed gebruiken om op 19 en 20 draads stof te gebruiken. Het is net 
wat dikker dan de soie surfine waardoor het de stof goed bedekt. Deze klosjes bevatten 150 meter. 
Qua dikte kun je het vergelijken met bijvoorbeeld Venne Colcotton no. 70/2.  
Hieronder zie je twee voorbeeldjes, het linker voorbeeld is geborduurd met Mako 28 op 14 draads 
linnen en het rechter voorbeeld met Mako 40 op 19 draads linnen. Let niet te veel op de kleuren, ik 
had op dat moment geen andere klosjes voor handen ☺. De klosjes kosten € 3,10 per stuk. 
 
Kantklosgaren 

We hadden het al aangekondigd in de nieuwsbrief van april: vanaf nu hebben 
we ook Bockens linnen garen in de winkel. Dit garen wordt vooral veel 
gebruikt voor het kantklossen, maar tijdens mijn week in Denemarken, werd 
in de handwerkschool van Skalls, ook dit garen gebruikt voor Hedebo 
borduren. Linnen garen is wat minder makkelijk om mee te werken, het is 
wat stugger, maar het geeft wel een prachtig resultaat. We hebben het garen 
in de volgende diktes en kleuren 
 

Dikte garen ½ gebleekt (ivoor) 4/4 gebleekt (wit) Naturel Meters Gram 

120/2 x x x 450m 12,5 gr 

90/2 x x x 340m 12,5 gr 

80/2 x x x 300m 12,5 gr 

60/2 x x x 450m 25 gr 

50/3 x x x 375m 25 gr 

Daarnaast kun je heel goed het Aurifil Mako 28 garen gebruikten om mee te klossen. We hebben de 
kleuren wit, ecru, rood en groen in de klossen van 750m. Die kosten per stuk € 6,95. 
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Rovaris  
Helemaal nieuw in de winkel zijn deze patronen van Rovaris. We hadden uit Nashville een paar 
patronen meegenomen, maar nu is de keuze pas echt groot. Alle patronen zijn met rood garen 
geborduurd, maar je kunt je natuurlijk helemaal uitleven met je eigen kleuren of met een mooie 
overlopende kleur. Helaas is deze bestelling nog niet binnen, waardoor ik geen prijzen heb. Zie je iets 
wat je graag wilt hebben, zet het dan maar bij de bestelling, dan laat ik je nog weten wat het kost. 

 
R94 
 

 
R23 
 

 
R110 
 

 
R53, de quiltjes kun je apart borduren en die dan los over het lijntje hangen, net als een echt waslijntje. 
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R68     R82 
 

    
R103     R65 
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R61      R9 
 

 
R106 
 

   
Hanger voor ketting, dit is een compleet pakket, met stof, garen en de verschillende hangertjes. De 
patroontjes zitten ook bij het pakket in, je kunt dus zelf kiezen wat je wilt borduren. 
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Le Jardin Prive   
We hebben weer een aantal nieuwe patronen binnen van Nathalie. Ook de Sampler au Bouquet is 
binnen. Dit patroon heb je misschien al op een aantal blogs gezien, ik vind het een van de leukste 
patronen die Nathalie heeft uitgebracht. 
 

   
Sampler au Chats € 9,25   Patchwork Printemps € 9,25 
 

     
Sampler au Bouquet III € 9,25   Sampler au Bouquet II € 9,25 
 

    
Sampler au Bouquet I € 8,25  Dans mon jardin € 9,25 
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The Caron Collection 
Er is een bestelling onderweg met vooral heel veel nieuwe kleuren, o.a. kleuren die tot nu toe niet of 
moeilijk verkrijgbaar waren in Nederland. 

  
 
De allernieuwste kleuren van begin 2011. Van links naar rechts, zijn dit de volgende kleuren: 
285 Sherwood Forest, 290 Mystery Mix, 282 Nile Sundown, 292 Lollipop, 279 Martinique, 289 Lexi's 
Blue, 281 Hudson Bay, 286 Aubergine, 291 Clematis, 287 Seawood, 288 Willow, 283 Forsythia, 127 
Tumeric en 280 Calabasa. 
De kleuren die vet zijn gemaakt, hebben we besteld. Een strengetje Waterlilies kost € 8,00. 
 
Reflets des Soie  
 
 

  
Stephanie Deschmidt 1844 € 11,50  40 Petites Bonheurs (Rosina Luger) € 35,00 
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Rose Chocolat      Tapis Baktari € 19,95 
 

 
Le Camelia € 5,00   Le Rose € 5,00   Le Lys € 5,00 
 
Liebvolle Kreuzstichentwürfe 
Als je op de Handwerkbeurs in Zwolle bent geweest, dan heb je kennis kunnen maken met de 
pakketjes van deze dames. Ze hebben bijzonder leuke patroontjes voor een bijzonder leuk prijsje. De 
kleine pakketjes kosten slechts € 4,75 en daar zit dan alles bij in: patroon, stof, garens en een naald. 
Ideaal om mee te nemen op vakantie.  
 
Kleine pakketjes € 4,75 

     
Lavendeltöpchen  Lavendelherz   Lavendelstraüsschen 
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Vogeltannenbaum  Nikolaskopf   Tannenstern 
 

  
Weihnachtskugel  Nikolausstrumph 

    
Tannenbäumchen 1  Tannenbäumchen 2  Tannenbäumchen 3 
 

   
Tannenbäumchen 4  Tannenbäumchen 5  Tannenbäumchen 6 
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Nähutensilien   Stickschere   Nähmaschine 
 

      
Schneiderbüste   Erdbeerschäle 
 
We hebben nog meer pakketjes in de winkel, maar zo heb je alvast een idee van wat er is. 
 
Boekjes van Liebvolle Kreuzstichentwuerfe 

   
Süsse Erdbeerzeit Heft  € 8,50   Süsse Winterzeit Heft 2 € 8,50 
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Unisono 
We hebben ook weer een aantal nieuwe patronen van Unisono binnen gekregen. Ik ben helemaal weg 
van de hartjes, die kun je echt overal voor gebruiken. 

  
Mini Patches Herzklopfen € 12,50  Japanese Whispers € 14,50 

 

   
Art Deco Mustertuch € 14,50     Baum aus Bäumchen € 14,50 
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Sterne aus Sternen 1 € 8,50   Sterne aus Sternen 2 € 14,50 

 
Kreuz und Quer 

Van deze ontwerpster hebben we al langere tijd een aantal patronen, maar ik heb er volgens mij nog 

nooit in een nieuwsbrief aandacht aan besteed. Gartenzeit bevat allemaal voorjaars- en 

zomertafereeltjes. Ideaal voor tuinliefhebbers, maar ook heel geschikt voor borduursters die graag een 

zelf geborduurd kaartje willen versturen. 

  
Gartenzeit     Weihnachten und Winter 
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Je merkt al, het is een hele Europose nieuwsbrief geworden. Natuurlijk hebben we ook weer nieuwe 
patronen uit de VS, maar dat komt in een volgende nieuwsbrief wel.  
 
Kadootje 
Voor iedereen die de nieuwsbrief helemaal heeft gelezen, is er een kadootje. Als je tijdens de open 
dagen (9, 10 en 11 juni) een bestelling plaatst van minimaal 10 euro, dan ontvang je een kadootje bij je 
bestelling om met ons te vieren dat we nu in een nieuw pand zitten. Let goed op, deze aanbieding 
geldt alleen voor deze 3 dagen. 
 
Stel je eigen grabbag samen 
Het lukt natuurlijk niet iedereen om naar de open dagen te komen. Dat betekent dat je ook de 
zomeruitverkoop in de oude winkel misloopt. Maar niet getreurd, daar hebben we wat op gevonden. 
Je kunt nu je eigen grabbag samen stellen met een minimale waarde van 15 euro.  
Hoe werkt het? We hebben patronen van 50 eurocent, 1 euro en 2 euro. De meeste pakketjes kosten 5 
euro. Geef zelf aan hoeveel patronen je van 50 eurocent, 1 euro of 2 euro wilt hebben, of bijvoorbeeld 
een pakketje erbij en zorg ervoor dat het totale bedrag minimaal 15 euro is. 
 
Even een voorbeeldje om het makkelijker te maken: 
6 patronen van 50 eurocent 
3 patronen van 1 euro 
2 patronen van 2 euro 
1 pakketje van 5 euro 
 
Totaal 15 euro. 
 
Van de patronen van 50 eurocent hebben we er het minst, als die op zijn, dan vul ik je grabbag aan 
met patronen van 1 euro tot het minimale bedrag is bereikt. Vanwege de hoeveelheid patronen is het 
niet te doen om een lijst te maken. Om je een beetje een idee te geven, de 50 eurocent patronen zijn de 
kleine “kaart” patronen van bijv. Bent Creek, Lizzie Kate etc. De 1 euro patronen zijn heel divers, van 
UB Stickdesign tot Chessie & Me, van Little House Needleworks tot Sekas & Co, en de 2 euro 
patronen zijn vooral de wat duurdere patronen die normaal meer dan 12 euro kosten. De pakketjes 
zijn o.a. van Periwinkle Promises, The Trilogy, kerstornamentjes en Lizzie Kate. 
 
Dat was het wat betreft deze nieuwsbrief. Ik zal dit weekend foto’s van de winkel op mijn weblog 
plaatsen. Wij zijn in ieder geval heel blij met de nieuwe winkel. 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 
 


