
De Handwerk Boetiek – nieuwsbrief oktober 2011 
 
De zomer is voorbij, we hebben nog een prachtige week in september gehad, maar inmiddels waait het 
al weer stevig buiten, is het eerste buitje al gevallen en wordt het tijd om de zomerkleren nu echt naar 
zolder te verbannen. Het is tijd voor truien, dikke sokken, de verwarming aan en om met een kopje 
thee op de bank te zitten borduren. Gelukkig betekent de de komst van de herfst ook dat er weer 
allerlei nieuwe patronen uitgebracht zijn en worden.  
 
UB Stickdesign 
Van UB Stickdesign hebben we 3 nieuwe boeken in de winkel. 

    
Die Wichtel kommen € 15,50    Weihnachten zu Hause € 21,90 

 
Die lustigen Zweibeiner €19,50 



Het eerste boek staat vol met kaboutertjes en herfsttafereeltjes. Het kerstboek spreekt eigenlijk voor 
zich, alles voor de kerstliefhebber. Ik moet zeggen, dit is echt een aanrader voor alle kerstliefhebbers. 
En ik vind dat niet alleen, als we de reacties van de klanten horen, is iedereen er enthousiast over. Het 
leuke van dit boek is dat je de patroontjes voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. Van schilderijtjes to 
ornamentjes, van kaartjes tot handdoeken. 
Het derde boek bevat grappige vogeltjes in alle kleuren en afmetingen. Het is een boek waar ik 
spontaan blij van word als ik het doorblader. Je kunt de patroontjes ook heel goed gebruiken voor bijv. 
een geboortelapje. Echt eens wat anders. 
 
Gloriana garens 
We hebben weer 4 nieuwe kleuren van Gloriana binnen: Thistle Orange (denk herfstoranje tinten), 
Thistle Purple (een mooie donkere kleur auberginepaars), Jersey Shore (beetje grijs/wit/beige) en 
Jubie’s Pink (echt roze). Mijn absolute favoriet is Thistle Orange, wat een heerlijke kleur om in deze tijd 
van het jaar te gebruiken. 
 
Golden Circle Designs 
Van deze nieuwe ontwerpster hebben we twee prachtige geometrische patronen binnen. Om je 
helemaal mee uit te leven in je favoriete overlopende garen. 

   
Geometrical Dreams 1 € 13,50   Geometrical Dreams 2 € 13,50 
 
The Scarlet House 
Dit patroontje vond ik zo leuk, dat we ‘m wel in de winkel 
moesten hebben. 
 
Coverlet Birds € 9,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Val’s Stuff 
Heel grappige patroontjes voor Halloween en de volgende 2 blokjes voor de poezenquilt. 

  
Silly Spooks € 6,95     Little Bitty Quilts: September and October € 6,95 
 
Blue Ribbon Designs 
Belinda weet iedere keer weer geweldige patronen uit te brengen die vooral voor zoveel verschillende 
dingen toe te passen zijn.  

  
Pocketful of Peppermint € 15,95   Quilted Garden € 15,95 
 
Country Cottage Needleworks 
De patroontjes van Niki (de dochter van Diane van Little House Needleworks) blijven leuk. Voor de 
poezenliefhebber en de appelliefhebber zijn deze patroontjes wel heel toepasselijk. Houd je niet zo van 
Engelse teksten in je borduurwerk, dan kun je die natuurlijk ook weglaten. Bij het poezenpatroon kun 



je het bovenste randje verlagen en wat kattepootjes toevoegen. Bij het appelpatroontje kun je het 
patroontje uit de bovenste hoeken 180 graden draaien en naast de appelmandjes plaatsen. Het 
middelste stuk kun je dan opvullen met je eigen initialen en het jaartal. 

   
Here Kitty Kitty € 9,25    Appelorchard € 9,25 
 
Crescent Colours 
We hebben weer nieuwe kleuren ontvangen in de Belle Soie (zijde € 8,00 per streng en de katoenen 
Crescent Colours € 2,50 per strengetje). 
Belle Soie 

    
Spruced  Velvet Rose  Porcelain Pink  Beach Grass 
Crescent Colours 

              
Brown Hen      Pebble Beach Honey Comb     Polliwog         Eggshell  Wilderness 
 
Ink Circles 
Tracy heft weer een aantal nieuwe patronen die je heel goed in een kleur kunt borduren. Kies je 
favoriete kleur en ga aan de slag. 

   
Quiddity € 4,50   Alto Gether Now € 4,50  Baroque € 17,95 



Het leuke van het Baroque patron is, dat je de negen verschillende vierkantjes heel goed voor biscornus 
kussentjes kunt gebruiken. 
 
Keslyn’s 
Een patroontje om je restjes garen voor te gebruiken. 

 
Teensy Weensy € 13,50 
 
Lizzie Kate 
Ik zat er al even op te wachten, maar de jaarlijkse kerstman van Lizzie Kate is binnen, net als de eerste 3 
patroontjes van haar nieuwe serie: 6 Fat Men. 

  
Coming to Town Santa 2011 € 4,50  Snowed in  €4,95 
 



  
Snow House € 4,95     Snowfriends € 4,95 
 
En hieronder zie je een plaatje van hoe alle 6 delen er samen uitzien: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de website van Lizzie Kate vind je de rand die je rondom de patroontjes kunt borduren: 
http://www.lizziekate.com/lizzie-6-Fat-Men-BorderPattern.pdf 
 
  



Just Nan 
We hebben weer een aantal nieuwe patronen van Just Nan binnen. Voor alle patronen geldt dat de 

embellishments (kraaltjes, bedeltjes) bij de prijs zijn ingebrepen. Om misverstanden te voorkomen, dat 

geldt niet voor het kerstboompje dat aan het lijstje van Rudy hangt ☺. Bij de Cute Hoots krijg je naast 

het patroon ook de embellishments, vlieseline, oranje vilt, 2 lintjes en een drukknoopje voor de sluiting. 

Deze Cute Hoots zijn een geweldig naaldenboekje, dat je eindeloos kunt gebruiken.  

       

Van links naar rechts: 
Rudy Reindeer € 12,50 
Cute Hoots Percy (paars) € 14,50 
Cute Hoots Ollie (oranje) €14,50 
Bluebird alphabet € 12,50  
 
Pink Ribbon 
Op mijn weblog vind je een bericht over mijn favoriete roze garens. In het kader van Pink Ribbon nodig 
ik je uit om je eigen favoriete roze garen toe te voegen door een berichtje achter te laten (een comment 
te plaatsen). Voor elk geplaatst berichtje maak ik 25 eurocent over aan Pink Ribbon. Geef het door aan 
anderen zodat ik een mooi bedrag kan overmaken. 
http://onceuponastitch.wordpress.com/2011/10/03/october-pink-ribbon-oktober-pink-ribbon/ 
 
 
Veel borduurplezier toegewenst, met dit herfstweer is het heerlijk om op de bank te zitten en lekker 
aan de slag te gaan. 
 
Annemiek 
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