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Een heel gelukkig en gezond 2012 toegewenst. Ik kijk echt uit naar dit jaar, nu alle drukte van de verhuizingen 
achter de rug is, ga ik vooral genieten van mijn nieuwe huis en allerlei nieuwe plannen voor de winkel in 
werking zetten.  
 
En bij een nieuw jaar horen natuurlijk weer nieuwe maandelijkse clubs. Hieronder vind je de drie clubs die we 
aanbieden. 
 
Club 1: Samsarah Design Studio 
Patti heeft weer een prachtig ontwerp gemaakt voor een maandelijkse club. Het gehele ontwerp heet Daily Life 
(dagelijks leven) en je ontvangt in de eerste maand het middelste deel met de bloemen. Daarna ontvang je elke 
maand een klein patroontje met knoopjes die je rondom dit middelste patroon borduurt. Het eerste deel kost € 
9,25 voor het patroon en € 6,95 voor de knoopjes. De kleinere patroontjes kosten € 4,50 per stuk en de knoopjes 
voor het eerste deel (linksboven) kosten € 2,00. Ik neem aan dat de knoopjes voor de overige delen tussen de € 
2,00-€ 4,00 euro kosten.  
Het geheel is geborduurd met Crescent Colours garen, je hebt 26 strengetjes nodig (€ 2,50 per stuk). Van een 
aantal kleuren heb je meerdere strengen nodig. We sturen bij de eerste zending van alle kleuren 1 strengetje 
mee en bij de tweede zending ontvang je dan de rest van het garen.  
Ik heb lang nagedacht over de stof en je hebt de keuze uit de volgende stoffen: 
11 draads (Cashel linnen) 50 x 50cm naturel (kleur 53) 
13 draads (Belfast linenn) 50 x 50cm naturel (kleur 53 óf 
13 draads (Belfast linnen) 50 x 50cm lichtblauw (kleur 562, een mooie ijsblauwe kleur). 
We bieden je de volgende opties aan: 
Optie A alleen de patroontjes en knoopjes 
Optie B de patronen, knoopjes en stof (graag vermelden welke stof je wilt hebben) 
Optie C patronen, knoopjes, stof en garen (graag vermelden welke stof je wilt hebben)  

    
 

 

Club 2: Country Cottage Needleworks 

De meesten van jullie weten inmiddels wel dat ik gek op huisjes ben. 

Heeft een patroon een huisje, dan vindt het al snel zijn weg naar mijn 

collectie. Nu is het nog net niet zo dat op alles wat ik borduur een 

huisje staat, maar het kost mij totaal geen moeite om een huisjes 

patroon te borduren ☺. En wat zie ik op het weblog van Niki 

verschijnen? Juist ja, een hele serie huisjes.  
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Voor elke maand een huisje om precies te zijn. Je kunt je alvast abonneren op de hele serie, de patroontjes 
kosten € 6,95 per stuk.  
Je kunt kiezen uit 3 opties: 
Optie 1  alleen het patroon 
Optie 2  het patroon en de stof (11 of 13 draads stof, die knippen we op maat) 
Optie 3  het patroon, de stof en het overlopende garen 
Wil je alle huisjes op 1 lap borduren, laat het ons dan even weten, dan rekenen we voor je uit hoe groot de lap 
moet worden.  

 
Club 3: Ornamentjes van Little House Needleworks 
Het leek erop alsof de ornamentjes van 2011, de laatste 
serie zouden zijn, maar Diane heeft besloten om in 
2012 nog weer 12 ornamentjes te ontwerpen. En dus 
bieden we ook deze serie aan als maandelijkse club. 
Hiernaast zie je een verzameling van ornamentjes uit 
de 2011 en 2010 serie, dan heb je alvast een indruk. De 
kosten zijn € 9,95 per maand, je krijgt per 3 maanden 
een rekening. 
Je kunt kiezen uit de volgende opties: 
Optie 1: het patroon en de stof 
Optie 2: het patroon, de stof en het speciale garen 
(Diane gebruikt het Crescent Colours garen in een 
aantal ornamentjes). Het garen wordt apart berekend.  
Vergeet niet om door te geven of je 11 of 13 draads stof wilt hebben. 
 
Mango boekjes 
Na de zeer succesvolle serie Rouge, Blanc, Bleu (en alle andere kleuren), komt Mango nu met een nieuwe serie 
boekjes die zeer de moeite waard zijn. Elk boekje bevat een schat aan patroontjes, van merklapachtige 
patroontjes tot zeer speelse patronen (vooral bij de dieren, heel geschikt voor de kinderkamer). Mijn 
persoonlijke favorieten zijn het kerstboekje (hoe kan het ook anders) en het boekje Fabuleux Voyages vanwege 
alle prachtige patronen van allerlei landen en culturen. De boekjes kosten slechts € 10,50 per stuk.  

    

Net als bij de vorige serie hebben de boekjes met de naam van een kleur, alle patroontjes in die kleur. Dus bij 
Vert (groen) kom je kikkers tegen, planten en bomen, bij Bleu (blauw) zie je patronen van de zee, dieren en 
patroontjes voor jongens. De boekjes zijn echt een aanrader, voor jezelf of om cadeau te geven. 
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De boekjes hieronder hebben we nog niet binnen, maar verwachten we elk moment. Ik ben er zoooooo 

benieuwd naar, een heel boekje met biscornus en naaldenboekjes patronen, wat wil een borduurster nog meer. 

En het rode boekje lijkt me ook heel interessant.  
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Nieuwe stoffen van Zweigart 
We hebben ook weer een aantal nieuwe stoffen van de firma Zweigart binnen gekregen. Vooral de stippenstof 
is erg leuk om te gebruiken voor de kerst of om primitieve patroontjes op te borduren. Sneeuwmannetjes doen 
het ook goed op de stof met de witte stippen. Hieronder zie je eerst de nieuwe kleuren Belfast linnen. De kleur 
helemaal rechts lijkt op DMC 3802. 

       
Dan hebben we ook Superfine Floba binnen, een gelijkmatige 14 draads stof, die erg fijn werkt. De kleuren zijn 
van links naar rechts: antique white (101), ecru (264), raw (53) en granite (7025). 

     
 

Kelmscott Designs 
Deze ontzettend leuke parelmoeren knoopjes kun je voor heel veel dingen gebruiken. En ze kosten maar € 6,95 
per zakje van 30 knoopjes. 
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Samplers Remembered 
En mocht je niet weten wat je met al die knoopjes moet doen, dan kun je er altijd een speldenkussentje mee 
versieren. Voor het kussentje heb je 2 zakjes nodig. Het patroon kost € 13,50 en er zit een beschrijving bij van 
hoe je het knopenkantje moet maken. 

  
 
With Thy Needle and Thread 
We hebben al diverse patronen van Brenda in huis, maar nu ook de eerste patronen van de nieuwe serie 
“wordplay”. Voor elke maand ontwerpt ze een patroontje met allemaal woorden en motieven die op die 
maand van toepassing zijn. Hieronder zie je oktober en november. De patronen kosten € 10,50 per stuk. 

       
Andere patronen van With Thy Needle and Thread die zijn binnengekomen: 
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Sampler of the Season – Winter Merry Christmas to Ewe  Tannenbaum 

    
Home for the Holidays    Needles and Pin Heartkeep  Oh Christmas Tree 
 
Country Cottage Needleworks 

  
Dit is het nieuwe kerstpatroon van Niki en ik vind ‘m geweldig. Hij past heel goed bij haar ornamentje in de 
Just Cross Stitch Christmas issue. Als roze en turquoise niet jouw kleuren zijn, dan is het niet moeilijk om ze 
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om te zetten naar meer traditionele kleuren als rood en groen. Mijn gedachten gaan uit naar het 
kleurenschema dat we hebben gebruikt voor Snowflake Serenade, zie het patroon ernaast. 
 
Le Jardin Privé 
Van Nathalie hebben we weer een aantal leuke patronen in de winkel.  

   
 Around Alphabet € 9,25       Quaker  de Noel € 9,25 

  
Carré d’Abeilles € 9,25    Patchwork Automne € 9,25 
 
The Primitive Needle 
Zoals een aantal van jullie wel weten is Lisa Roswell van The Primitive Needle in maart van dit jaar overleden. 
Haar familie heeft besloten om haar patronen niet langer uit te brengen. Mocht je nog een patroon van haar 
willen hebben, dan kan ik nog proberen of de distributeur dit heeft, maar beloven kan ik het niet. De patronen 
die wij nog in de winkel hebben, kun je voor de helft van de prijs kopen. Dit is wat wij nog hebben (met de 
normale prijs erachter, je betaalt dus de helft): 
 
Earth Sampler    11,50 
Eliza’s Sampler   13,50 
Twigs and Berries   13,50 
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Simply Live    11,50 
Hornbook Angel   10,50 
Sampler Sisters of the Thread  16,95 
Yule Game Board   10,50 
Mystic Sampler   11.50 
Let Your Life Speak   16,96 
Salem Village    13,50 
Witches Nine    11,50 
Wicked Alphabet   11,50 
Hallow Sampler   11,50 
Hallow Game Board   11,50 
Her Wicked Best   21,95 
 
De meeste plaatjes kun je vinden op Lisa’s weblog: http://witchstitches0.blogspot.com/ 
 
Wiehenburg 

Van deze Duitse ontwerper hebben we ook weer een paar nieuwe patronen binnen. 

   
Ancke € 22,50      Riepenburg (het “zusje” van Ancke) € 22,50 
 
DMC Cotton a broder 
We hebben een aantal grote strengen Cotton a Broder nr. 35 kunnen bemachtigen. De strengen kosten 4,75 en 
zijn verkrijgbaar in de kleuren ecru en B5200. Het garen is bij uitstek geschikt voor Schwalmer borduren, open 
naaiwerk en andere vormen van witwerk. Heb je hier belangstelling voor, wacht dan niet te lang met bestellen, 
het is niet zeker dat we ze nog weer kunnen krijgen. 
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Nieuwe kleuren Venne Colcotton 
Van deze firma hebben we de zijden garens al in de winkel (in twee diktes, 30/2 en 60/2), maar we hebben nu 

ook een deel van het veelkleurige katoenen 
garen. Dit garen is machinaal geverfd, dus er 
zit een patroon in het verloop van de 
kleuren. Een klosje kost € 2,25 en er zit 140 
meter op. Het is dikte 40/2 en dat is 
ongeveer 1 draadje splijtzijde. Omdat het 
garen behoorlijjk getwijnd is, is het minder 
geschikt om met een dubbele draad te 
werken. Voor borduursters die graag op 14-
16 draads stof werken, is dit ideaal garen. 
Ook kun je er over 1 draadje mee borduren 
op bijvoorbeeld 10- of 11 draads stof. 
 

Van links naar rechts kleurnummer: 

3000 (beige/groen) – 4005 (rood/groen/ecru) - 3014 (rose/donkerrose)– 4007 (blauw/lichtblauw/rose) - 4001 
(lichtrood/groen/wit) - 5003 (turquoise/donkerblauw) – 3043 (rood/fuchsia) 
 

Weer opgedoken: pakketje Warm Wool 
Bij het verhuizen van de winkel, kwamen we het patroon van dit pakketje weer 
tegen. Het is een patroontje van Kit & Bixby, wat we jaren geleden in Nashville 
hebben gekregen. Het hing in de oude winkel aan de deur naast de toonbank en 
we hebben er regelmatig vragen over gehad. Nu is het dus weer beschikbaar ☺.  
Je borduurt het met Venus garen op Belfast linnen. Een heerlijk en heel 
toepasselijk werkje voor deze dagen. Het complete pakketje kost € 12,50. 
 
 
 
 

 
Facebook en weblog 
En dan op het einde van deze nieuwsbrief, nog een nieuwtje. Sinds enige tijd heb ik een Facebook  pagina voor 
de winkel:  
https://www.facebook.com/pages/De-Handwerk-Boetiek/247556718616658#!/pages/De-Handwerk-
Boetiek/247556718616658 
 
En mijn goede voornemen voor 2012 is om een weblog voor De Handwerk Boetiek te beginnen. Op het weblog 
kun je lezen wat er nieuw is binnen gekomen in de winkel, wanneer we workshops hebben, zo af en toe zal er 
een aanbieding zijn exclusief voor webloglezers en andere nieuwtjes. Je kunt je als “volger”  inschijven op het 
weblog, dan weet je zeker dat je niets mist. Je ontvangt dan namelijk een emailtje als er een nieuw bericht is. 
Deze nieuwsbrieven komen te vervallen, het weblog is de plek waar je alle nieuwtjes bij elkaar vindt. Ook is 
het mogelijk om bijvoorbeeld op naam van een ontwerper te zoeken. Kijk dus snel op:  
www.dehandwerkboetiek.wordpress.com 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 
 

De Handwerk Boetiek, Julianaplein 8, 9301 LA Roden, www.dehandwerkboetiek.nl, 
���� 050 50 162 85, fax 050 50 161 48, ���� info@dehandwerkboetiek.nl 


