
Country Cottage Needlearts 
Van Nikkie hebben we twee leuke nieuwe ontwerpen, heel geschikt voor een kinderkamer, maar 
ook gewoon voor jezelf. 

  
Sheep in the Meadow € 9,25    Bunny Hop € 9,25 
 
Little House Needleworks 
En als Nikki met nieuwe patronen komt, dan weet je zeker dat Diane haar moeder niet achterblijft. 

  
Hillside Travellers € 10,50     Cardinal Winter € 6,95 
 
Cardinal Winter is het eerste ornamentje van de 2011 serie. Wil je je nog inschrijven, dan kan dat 
nog. Je ontvangt dan elke maand het patroontje met een lapje stof. Wil je de speciale garens die 
gebruikt worden ook ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook. 
 
Le Jardin Privé 
Van Nathalie hebben we ook weer een aantal nieuwe patronen binnengekregen.  

   
Small Red € 4,50    Mini Rouges € 4,50 
 



   
Patchwork Hiver € 9,25   ABC Chat € 6,95 

    
Little Village I € 9,25    Little Village II € 9,25 
 
Deze laatste twee patronen zijn van een Spaanse tekenares die door Nathalie omgezet zijn naar 
borduurpatronen. Misschien niet voor iedereen, maar ik vind ze heel vrolijk en ben benieuwd wat 
jullie er van vinden. Laat het me weten, je kunt gewoon een email sturen naar 
info@dehandwerkboetiek.nl. 
 
Nieuw garen in de winkel 
We hebben vorige week nieuw garen in de winkel gekregen, doosjes met Fils au Chinois garen. In 
elk doosje zitten 12 klosjes en er zijn 5 verschillende assortimenten. De doosjes zijn echt een 
snoepje voor iedere borduurster. Ook als je het garen helemaal niet zou gebruiken, dan is het nog 
prachtig om naar te kijken. Maar natuurlijk “moet” je het garen gewoon gebruiken, het werkt 
bijzonder prettig en je kunt het in ieder geval gebruiken op 13, 14 en 16 draads stof.  De doosjes 
kosten 23,50 per stuk. Het is 100% katoenen garen en elk klosje bevat 5 gram. De draad is wat 
sterker getwijnd waardoor een soort koordje ontstaat (denk aan een heel dunne perle #12 of de 
100/3 zijde van Au ver a Soie). 
Ik heb inmiddels al een model geborduurd en vind het heerlijk borduren.  
 
Assortiment 1 

 



Assortiment 2 

 
 
Assortiment 3 

 
 
Assortiment 4 

 
 



Assortiment 5 

 
 

 
En dit is mijn model op 13 draads Lambswool (de kleur) linnen. Ik heb het rode overlopende klosje 
gebruikt. 
 
En nu we het toch over garen hebben, sinds enige tijd verkopen wij ook de zijden garens van 
Venne Colcotton. Dit is heel fijn garen om mee te borduren en we hebben het in 2 verschillende 
diktes 30/2 (dikker) en 60/2 (dunner) 
 
Op deze pagina’s kun je zien welke kleuren er zijn: 
60/2 garens 
http://www.vennecolcoton.com/catalogus/garens_Yarns_Garne.html?merk=&zoek=&zoom=49 
 
30/2 garens 
http://www.vennecolcoton.com/catalogus/garens_Yarns_Garne.html?merk=&zoek=&zoom=48 
 
Let op, niet alle kleuren zijn zowel in de dikkere als dunnere draad verkrijgbaar. De klosjes kosten 
€ 2,15 per stuk en bevatten 50m garen.



Tralala 
Van Corinne hebben we een geweldig patroon van een sneeuwman binnen (nu de sneeuw weer 
weg is, is sneeuw borduren toch leuker) en diverse andere patronen. 
 

      
ABC Fleur et Nichoirs € 9,95  Dans ma Prairie € 9,95    Snowman € 9,95 
 
Van haar patronen die we eerder al in de winkel hadden, hebben we nu ook weer voorraad. Zie de 
nieuwsbrief van mei 2010 
http://dehandwerkboetiek.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/201005nieuwsbrief.pdf 
 
 
Nashville preview 
Alles wat hieronder staat is nog niet in de winkel en nemen we mee uit Nashville of wordt nog 
opgestuurd. Je kunt je bestelling alvast doorgeven, maar het duurt dus nog even voor we het 
kunnen opsturen. 



Kelmscott Designs 
De eerste in de serie van houten ornamentjes voor kerst 2011 is uitgebracht. Je kunt je nog steeds 
inschrijven voor deze maandelijkse ornamentjes, de kosten zijn € 12,50 per maand. 

 
 
Van Island Cottage Needleworks zijn de eerste twee ornamentjes bekend, ook hiervoor kun je nog 
inschrijven, de kosten zijn € 11,50 per maand. 

   
Januari    Februari   Maart 
 
The Sweetheart Tree 
Nieuw in Nashville zijn deze prachtige vierkante ornamentjes van The Sweetheart Tree. Het zijn 
complete pakketjes met alles erop en eraan: stof, garen, kristallen pailletjes, kralen, parelkralen, 
alles wat je nodig hebt, behalve de vulling ☺. De pakketjes kosten € 28,95. 
 

   
Irish Quadrielle     M’Lady’s Quadrielle 



 
Rosewood Manor Designs 
Karen blijft de ene na de andere prachtige patronen ontwerpen. Dit nieuwste patroon is een 
combinatie van diverse merklaptechnieken: een alfabet, stopjes, merklap motieven, zelfs 
hardanger. Voor het patroon heeft ze een combinatie van gewoon effen borduurkatoen, perle 
katoen en handgeverde katoenen en zijden garens. Een echte aanrader. De prijs is nog niet bekend. 
Verder komt er ook een prachtig patroon met sleutels en een alfabet uit. 
 

   
Past and Present     Keys to the Kingdom   

   
Emily Munroe Quilt     Celtic Christmas Stocking 
 
Puffin and Company 
De dame achter Puffin Company laat in Thailand de leukste accessoires maken. We hebben in de 
winkel al diverse producten van haar gehad, maar nog niet iedereen kent ze. Ze zijn niet alleen 
bijzonder mooi, maar ook nog handig, leuk voor jezelf of om kado te geven. De Scissor Pals 



hebben een grote clip waardoor ze aan nagenoeg elke schaar kunnen. Maar ze zijn ook heel 
geschikt voor tassen, mobiele telefoons en USB sticks. 

    
Bee Scissor Pal € 11,95  Heart Scissor Pal € 11,95 

    
Santa Scissor Pal € 11,95  Snowman Scissor Pal € 11,95 
 
Needle minders, de ideale plek om je naalden op te bergen. Door de sterke magneet blijft zelfs je 
schaartje hier aan hangen. De Needle Minders kosten € 11,95 per stuk 

          
Bee Needle Minder     Sheep Needle Minder     Heart Needle Minder      Cat Needle Minder 
 
Dan gaan we verder met de garen opbergharten. Elk hart is versierd met een metalen figuurtje. 
Het mooiste is dat je met een potlood de nummers op het hart kunt schrijven, en die vervolgens 
met een potlood eraf kunt halen. De opbergharten kosten € 14,95 per stuk 

          



Needlework Press 
Nog zo’n leuke accessoire, een opschrijfboekje, geheel in merklapstijl. Bestel er 
een voor jezelf en je beste borduurvriending. De boekjes kosten € 5,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeannette Douglas Designs 
Van Jeannette zijn sinds enige tijd een aantal nieuwe patronen met uiltjes uit. Heel erg leuk om te 
borduren. Verzamel ze allemaal op een lap of maak er aparte schilderijtjes van. De patronen kosten 
€ 9,25 per stuk, wil je een garenpakketje met alle gebruikte garens erbij hebben, die kosten € 13,50 
per stuk. 

       
Daarnaast hebben we alvast een voorproefje van nieuwe patronen die in Nashville uitkomen. Een 
prachtige merklap en de eerste van een serie kleine patroontjes, net iets voor mij. 

   
Royalty ABC Sampler    Samplerette #1 



Valdani garens 
We hebben al langer de Valdani garens in de winkel, maar ik weet niet of ik het ooit wel in een 
nieuwsbrief heb gemeld. In Nashville komt Valdani met een nieuwe lijn garens, namelijk zijden 
garen. Samen met Au ver a Soie hebben ze een prachtige perle #12 dikte handgeverfde zijde 
ontwikkeld. De garens van Valdani kenmerken zich door hun subtiele kleurwisselingen.  En 
misschien wel het mooiste nieuws is dat het garen kleurvast is en gewassen kan worden. 

 
 
Naast deze zijden garens hebben we nu al in de winkel de bolletjes van Valdani, een 3-draads 
katoenen, handgeverfd garen dat kleurvast is. De bolletjes worden o.a. gebruikt in de patronen 
Quilts & Quakers en Diamond Quakers van Rosewood Manor Designs. De bolletjes kosten € 43 
voor een doosje van 12 bolletjes (27 meter, 3 draads) of € 2,75 voor een streng van 9 meter (6 
draadjes).  
 
Kelmscott Designs 
 
En als je altijd al je eigen tasje hebt willen borduren, dan kun je nu de parelmoeren handvaten van 
Kelmscott Designs gebruiken. Voor een zeer elegant tasje. Kosten €  

 
 



5 Needle Minders die we nog niet hebben, maar in Nashville op kunnen halen, ze kosten € 11,50 
per stuk. 

   
 

   
Bovenste rij: schaap, huisjes, blackbird 
Onderste rij: Eiffeltoren, thistles 
 
Schaartjes  

   
Woven Details € 12,95  Flea Market € 12,95 
 
Lady K Needlearts 
Spanish Flair Sampler – patroon € 13,50 (slechts met 2 kleuren DMC geborduurd!) 
 

 



Plum Street Designs 

  
Hare’s Autumn € 10,50    Hare’s Winter € 10,50 
 
Paulette heeft jaren gewerkt aan het onderstaande patroon, het is groter geworden dan ze ooit had 
gedacht en het leuke is dat je alle motieven weer kunt gebruiken voor kleinere borduurwerkjes. 
Alle dieren op een rij zou ook heel leuk zijn voor een kinderkamer. 
 

 
The Flood – patroon € 26,50 
 
 
 
 
 



 
The Primitive Jewel 
Wat is er nou leuker dan je borduurwerkje te kunnen dragen? En dan ook ng een borduurwerkje 
dat je heel snel af kunt hebben. Deze pakketjes bevatten de houten tag, het zijden koord, het 
patroon natuurlijk en de instructies voor het in elkaar zetten. En dat allemaal voor € 11,50 
 

   
Cranberry House   Blue Flowers 

   
Faith, hope, love  Hands to work    Aqua Queen 
 
By the Bay Needlearts 
Om nog even helemaal in winterstemming te blijven, dit prachtige patroon: 

 
New England Winter € 13,50 



 
Blue Ribbon Designs 
Nieuwe patronen voor je eigen Stitch Starter Sleeve! Niet alleen leuk voor het opbergen van je 
Starter Sleeve, maar ook voor kaarten, kussentjes etc. En voor het geval je je mocht afvragen wat in 
vredesnaam een Stitch Starter Sleeve is, zie de foto hieronder. Hiermee kun je altijd kijken hoever 
je vanaf de rand begint met je borduurwerk. Zodat je zeker weet dat je genoeg stof over hebt voor 
de afwerking. Altijd handig.  
PS; de Stitch Starter Sleeve zit bij de patroontjes in. 
 

         
 
 

 
Turn the Page (diverse boekenleggers)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



With My Needle 
Ellen heeft weer twee prachtige patronen, een reproductie merklap en een patroon voor de 
liefhebber van accessoires. De prijzen zijn nog niet bekend. 

  
Miss Trenners Needlework Academy  Ada Mary Hornsey 1868 
De patronen voor alle accessoires zijn  
hierbij ingesloten, net als Ellen’s uitgebreide  
instructies voor het in elkaar zetten. 
 
Lizzie Kate 
Van Linda is weer een aantal nieuwe patronen uitgekomen en we hebben nieuws over wat er in 
Nashville te zien is. Van Spring Alphabet volgen er meer voor de andere seizoenen (en misschien 
wel feestdagen?). Ik kijk nu al uit naar de herfst en winter versie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Spring Alphabet met knoopjes en   One Hundred Years – patroon € 9,25 
charm € 11,95    



  
Forgive Quickly € 4,50 ABC of Parenting pakket € 34,50 (met 9 strengen 

Crescent Colours en 3 strengen DMC) 
 
En de nieuwe serie Flip Its voor het 
begin van 2011 zijn de Halloween 
Rules! In navolging van de 
Christmas Rules, nu ook een lijstje 
voor Halloween. Voor 
doorgewinterede Halloween 
vierders en voor beginners ☺. 
Voor beide foto’s geldt, de serie 
bestaat uit 6 patroontjes (kosten 
per stuk € 9,25 met bedeltjes) en 
elk patroontje heeft 2 “rules”. De 
Christmas Rules zijn allemaal 
beschikbaar, de Halloween Rules 
zijn voor een deel uit, de rest volgt 
nog. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
The Primitive Needle 
Lisa heeft voor Nashville een speciaal pakket samengesteld: 

 
Thy Needle € 1795 
 
Je kunt kiezen uit handgeverfde stof in 12dr, 14 dr of 16 dr Weeks Dye Works stof. Garens voeg je 
zelf toe. 
 
Blackbird Designs 
Alma en Barb komen in Nashville met een nieuw borduurboek: 

 
In het boek (52 pagina’s!!!) vind je patronen van workshops en classes die de dames in de VS 
hebben gegeven en een nieuw patroon. En aangezien het voor velen van ons niet mogelijk is om in 
persoon aanwezig te zijn bij de workshops, is dit de meest ideale oplossing. We nemen het boek 
mee uit Nashville.  



The Prairie Schooler 
Twee hoogtepunten van het jaar zijn voor mij de nieuwe patronen van The Prairie Schooler. In 
februari en in juli is het dan feest. En ook deze keer zijn de patronen weer helemaal naar mijn 
smaak☺. 

    
May € 10.50             Folk Art Eggs € 10,50 

    
As the crows fly € 10,50            Summer € 10,50  
 



Renato Parolin 
En tot slot zijn de volgende patronen onderweg uit Italië.  

       
Tutti Insieme 1 € 9,95    Tutti Insieme 2 € 9,95      
 
 

   
Tutti Insieme 3 € 9,95    Alfabeto (3 ansichtkaarten) €  5,50  
 



 
Tra i Rami € 9,25 
 

 
Di tutto di Piu € 13,50 

    
Sussurando €  12,50               Colori d’Autunno (4 kaarten met patronen) € 6,50 
 
 



 
Per la Scrivania € 9,95 
 
Niky’s Creations 
De getalenteerde Niky heeft sinds enige tijd haar eigen lijn met ontwerpen. Bekend van haar 
creatieve manieren van borduurwerkjes afwerken en haar samenwerking met Blackbird Designs, 
heeft ze zich toegelegd op merklapachtige/primitieve patroontjes. 

  
Flowers (8 patronen) € 19,95    Primitive Calendar € 16,95 



  
Christmas Strawberries € 10,50  Christmas Stockings € 10,50 
 

  
Sampler Symbols € 10,50  Scissor Keeps € 10,50 

 
Strawberries € 10,50 
 
Dat was al het nieuws voor nu. Ik heb al helemaal de kriebels voor Nashville, het ziet er naar uit 
dat er weer veel mooie patronen, garens en accessoires te verkrijgen zijn. Mail, bel of fax je 
bestelling en wij doen ons best om het mee te nemen. 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 
 

2011, De Handwerk Boetiek, Julianaplein 6, 9301 LA Roden, telnr. 050 5016285, 
faxnr. 050 5016148,  www.dehandwerkboetiek.nl, info@dehandwerkboetiek.nl 

 


