
Nashville verslag 
 
Jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier is dan het verslag van de beurs in Nashville. 
Ria en ik hebben erg genoten van de beurs, er was weer heel veel te zien (en te kopen natuurlijk) en 
volgens ons heeft de recessie de creativiteit van de ontwerpsters niet beïnvloedt.  
 
Hieronder kun je in willekeurige volgorde lezen wat we allemaal meegenomen hebben. In ieder 
geval weer heel veel nieuwe patronen, maar soms ook patronen die al een tijdje op de markt zijn, 
maar waarvan we nu het model hebben gezien. Neem een potje thee erbij zou ik zeggen, of een kop 
chocolademelk of een beker koffie en geniet. 
 
JBW Designs 
Ons verslag moet wel beginnen met de nieuwe patroontjes van JBW Designs. Ik ben helemaal weg 
van de French Country serie van Judy en gelukkig had ze weer een aantal nieuwe patronen in deze 
serie. Verder bakt Judy voor elke beurs zelf koekjes en die zijn werkelijk heerlijk!  

 
A Very Merry Winter € 4,75   French Country Baby Carriage € 4.75 
 
De bovenste twee patroontjes zijn absoluut mijn favorieten. Sneeuwmannetjes kun je nooit genoeg 
hebben en de wandelwagen is een geweldig patroontje om te borduren voor een geboortekaartje of 
geboortetegeltje. 

 
French Country Monogram €  8,25   French Country French Hen € 4,75 
 
Het patroon met de monogrammen bevat 3 patronen en 4 alfabetten zodat je het patroon kunt 
personaliseren. Zelf vind ik het tasje met het alfabet heel erg leuk, de achterkant borduur je ook en 
het lijkt net op een oude franse stof.  
Ria heeft de French Hen al geborduurd voor de winkel en het is een schatje. Leuk om nog even voor 
Pasen te borduren.



   
French Country Shoe Shopper € 4,75   French Country French Bistro € 4,75 
 
De Shoe Shopper is HET patroon voor iedereen die misschien wel iets te vaak schoenen koopt. 
Carry Bradshaw (Sex & the City) zou het zeker boven haar bed kunnen hangen. De French Bistro is 
voor iedereen die een zwak voor Frankrijk heeft. 
 
Lizzie Kate 
Dit jaar was alleen de man van Linda aanwezig, oftewel zoals hij zelf zei DHIB (Dumm Husband In 
Charge) ☺. Linda had het voorwerk gedaan en weer leuke patronen meegegeven aan de DHIB. 

We hebben de eerste drie delen van de Halloween Flip Its  
meegenomen, ze kosten € 9,25 per twee patroontjes en zoals je  
kunt  zien, heb je dan voor Halloween een prachtige banner. Bij de  
patroontjes zitten de knoopjes die gebruikt worden in het patroon.  
Bij een van de stoffenleveranciers waren de patroontjes  
geborduurd  
op gifgroene stof en dat zag er ook geweldig uit. 
Op de website van Lizzie Kate (www.lizziekate.com) kun je de rand  
vinden die je rondom de patroontjes borduurt. 
 
Verder had Linda een aantal patronen met aansprekende teksten,  
hieronder de Snippet Just Text Me € 4,75. 

 
 

 



Verder hadden we nog It’s a Girl Thing (€ 9,.25) en een prachtig patroon met de 9 kleuren van 
Crescent Colours die gebruikt zijn (€ 35,00) 

   
 
En tot slot nog een echt Lizzie Kate patroon voor Pasen, Chicky Easter € 13,50 (patroon, stof en 
embellishments). 

 
 
Carriage House Samplings 
Kathy had weer een prachtige kamer, het is altijd een genot om er rond te kijken. Nieuwe patronen 
waren er volop, zowel van haar als van Anne van The Goode Huswife. 

    
Big Brown House € 10,50    Quaker Medaillon Sampler € 11,50 
 



  
Mrs. Pearson € 10,50    Wisdom & Truth € 10,50 
 
Huizengek als ik ben, kan ik niet wachten om met Big Brown House te beginnen ☺. 
 
The Goode Huswife 
Anne had weer geweldige patronen meegenomen, het is zo goed om te zien dat ze weer ontwerpt. Ik 
ben helemaal gevallen voor Wintergreen Swan. Je ontvangt niet alleen het patroon, maar ook het 
papier om de “shadowbox” mee te beplakken en de tekst die rondom de box staat. Wat een 
geweldig idee. 

  
Wintergreen Swan € 11,50    The Birdkeeper € 11,50 



  
Ida Mae Crow € 11,50   Home Sweet Home € 11,50 
 
The Workbasket 
Het is altijd een feest om bij Mary en Candy (en Niky natuurlijk) binnen te lopen. En het is ook 
altijd een verrassing om te zien welke Quaker dieren er nu weer bij zijn gekomen. We hadden al iets 
van de huizen gezien en deze twee staan hoog op mijn lijstje om te gaan borduren. De afwerking is 
fantastisch, de borduurwerkjes zijn vastgezet om dik vilt en binnenin heb je genoeg ruimte om je 
hele naaldencollectie te parkeren. 

  
 
Polar Quakers € 12,50     House of Alphabets € 12,50 
 
In de “Roundel” serie is ook een nieuw patroon uit, deze keer een zeer vrolijke poes. Je borduurt 
het patroon in een overlopende kleur naar keuze en kunt het zo goed aanpassen aan je eigen 
interieur. Ik heb mezelf getrakteerd op het canvas van de Roundel Rabbit, volgens mij gaat dat nog 
sneller dan borduren. 
Van de Workbasket of Seasons hebben we het model in de winkel hangen, het is echt heel erg mooi. 
Je kunt de afzonderlijke patroontjes ook goed al kleine ornamentjes borduren of in een klein lijstje 
doen.  



  
 

Cat Roundel € 12,50     Workbasket of Seasons € 12,50 
 
Rosewood Manor Designs 
De patronen van Karen zijn de laatste drie jaar steeds interessanter geworden. Wat ooit begon met 
And A Forest Grew, heeft zich ontwikkeld tot bijzondere patronen die zeer de moeite waard zijn. En 
misschien wel het leukste is dat Karen in haar patronen ook diverse extra patroontjes stopt. Je weet 
dus nooit wat voor verrassingen je tegenkomt in haar patroonboeken. Uit Nashville hebben we 
twee patronen meegenomen. 

  
Flowers, Plant and Fishes € 14,75      Heart Necklace € 12,50 
 
Flowers, Plant and Fishes is een geweldige samenstelling van diverse kleine patronen en zou heel 
geschikt zijn als een geboortelap. De tekst in het midden wissel je dan om met de naam van de baby 
en alle informatie die je er bij wilt hebben staan.  
De hanger is echt geweldig, je borduurt het patroon op 11 draads linnen en kunt het op 
verschillende manieren afwerken, als hanger voor een ketting, als naaldenboekje, als 
schaarhangertje of speldenkussentje. We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat Karen nog 
meer hangers gaat ontwerpen. 
 



Verder hebben we een verzameling kaarten van Rosewood Manor Designs meegenomen. Dit zijn A-
5 kaarten, waarbij je op de voorkant een computertekening ziet van een patroon (in kleur) en op de 
achterkant staat het volledige patroontje in zwart-wit met symbooltjes uitgewerkt. Binnenin heb je 
voldoende ruimte om heel veel te schrijven. Op de envelop staat nog weer een onderdeel van het 
patroon in kleur. Prachtig uitgevoerde kaarten die niet alleen heel leuk zijn om te versturen, maar 
zeker om te ontvangen, twee kadootjes in een. 
 
The Cat’s Whiskers 
Janie heeft altijd bijzondere patronen die soms wat moed vergen om in elkaar te zetten. Haar 
stoeltjes zijn geweldig, echt een bezit. In die serie heeft ze nu een chaise longue uitgebracht, 
Victorian Memories Chaise Lounge. Met een klein speldenkussentje (het ronde kussentje) en een 
plek voor je schaartje op de achterkant. 
 

 
Victorian Memories Chaise Lounge € 29,95 (patroon, instructies voor het in elkaar zetten, houten 
knopen voor de poten en templates) 
 
En het onderstaande patroon is weer zo’n vondst, die erom schreeuwt om heeeeeeeeel snel 
geborduurd te worden. Het is een scharenetui waar je al je scharen in op kunt bergen. In diverse 
talen (ja, ook in het Nederlands) staat er steeds scharen op. Nou ja, in het Nederlands staat er 
schaar, maar dat kun je makkelijk aanpassen ☺. Naast het patroon wordt ook heel duidelijk 
aangegeven hoe je het etui in elkaar zet en zelfs voor een naai-analfabeet als ik, ziet dat eruit alsof 
het heel goed te doen is. 
Kies je eigen kleurencombinatie van 13-draads stof en een overlopende en effen zijde en borduur 
dit etui. 

 
Scissors by any other name € 15,95 
 
Blue Ribbon Designs 
Van Brenda wisten we al wat er uit zou komen in Nashville, maar als je de modellen dan in het echt 
ziet, is dat toch weer veel mooier. Haar nieuwe serie van patronen die uit diverse blokjes bestaan en 
waar ze ook nog instructies bij geeft voor kleine projectjes zijn heel populair en terecht. Ik ben heel 
benieuwd hoe de volgende patronen eruit gaan zien. 
 



   
Baby it's cold outside  € 15,95        Love is in the Air € 15,95 

Naast deze twee geweldige patronen was er ook nog een patroon dat je werkelijk overal voor kunt 
gebruiken: kaartjes, boekenleggers, speldenkussentjes, schaarhangertjes, naaldenboekjes, 
schellekoordjes, je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt wel een deel van dit patroon gebruiken.  
 

 
Read between the lines € 15,95 
 
 
 
 
 



Jeannette Douglas Designs 
Jeannette heeft een speciaal plekje in mijn hart, een aantal jaren geleden heeft ze een workshop 
gegeven op de boerderij van mijn ouders. Ze was op familiebezoek in Nederland en wilde dit heel 
graag doen. We hebben een geweldige middag gehad en in Nashville kunnen we even heerlijk in het 
Nederlands bijpraten.  
 
Allereerst de kleine patroontjes, deze keer een lief patroontje voor een schaarhangertje en een 
kerstpatroontje voor een klein biscornuutje. 

   
Prickly Pear € 8,75    Christmas biscornus  5,95 
 
En dan de grote patronen, een lust voor het oog. Voor de liefhebbers van boeken is er nu Take Time 
to Read en voor de biscornusliefhebbers zijn er maar het liefst twee kussentjes te borduren. Vooral 
de biscornus kussentjes vind ik prachtig, de verleiding is groot om maar te beginnen. 

  
Take Time to Read € 11,50   Pineapple Biscornus and Scissor Fob  € 17.95 
Garenpakketje € 19,95   Garenpakketje met kralen  33,95 
Blackbird Designs 



Alma en Barb hebben vaak de mooiste kamer in het hotel, er hangt een echt Blackbird sfeertje. De 
laatste maanden is het wat stil geweest op het borduurgebied (de dames zijn wel heel druk geweest 
met het uitbrengen van quiltboeken), maar er was nu volop nieuws te zien.  
 
Dit jaar brengen Alma en Barb voor elke maand van het jaar een patroon uit met daarin 3 
kerstsokjes. De eerste drie hebben we snel meegenomen en te oordelen naar de reacties tot nu toe, 
vindt iedereen ze errrrrug leuk. Geef je op voor een jaarabonnement en wij zorgen ervoor dat je 
geen kerstsok hoeft te missen. 

    

By the Chimney € 10,50  Love is in the Air € 10,50 March of the Daffodils € 10,50 

     
Bluebird Thread Keep Kit € 10,50 Pins and Needles € 8,25      Wild Rose Journal Cover € 8,25 
 
Dan zijn er ook nog 3 kleine patroontjes. Bij de Thread Keep zit de ring waar je je garen aan kan 
doen bij. En die ring kleurt natuurlijk weer prachtig bij de rest van het borduurwerk. Pins en 
Needles is uitgebracht in de Small Token serie en Wild Rose in de Reward of Merit serie. Van dit 
laatste patroontje kun je een omslag maken voor bijvoorbeeld een fotoboekje. 



 
Als toetje na al dit heerlijks is er nog een prachtig nieuw boek. In samenwerking met Nicoletta 
Farrauto hebben Alma en Barb een boek uitgebracht vol patroontjes in een beetje primitieve stijl. 
Heel veel kleine kussentjes, schaarhangertjes van de hand van Niky en natuurlijk een prachtige 
borduuretui (zie de rechterfoto) van Alma en Barb. Het boek kost  € 26,50. 
 
Little House Needleworks 
De afgelopen jaren heeft Diane voor Nashville een speciaal patroon ontworpen en ook dit jaar was 
er weer een leuke verrassing. Het patroon heet Traveling Stitcher en bevat twee patroontjes en de 
Crescent Colours garens die gebruikt worden. Het patroon met de garens kost € 24,50.  

 
En hoewel deze patronen niet verkrijgbaar waren in Nashville, hebben we ze inmiddels wel in de 
winkel. 

    
Coming to America € 9,25   In the Beginning € 9,25 



En omdat deze patronen nog weer later uitgebracht zijn, zet ik ze hier ook maar bij. Kortom, je kunt 
je hart ophalen aan Little House patroontjes ☺. 
 

  
Liberty and Justice € 6,95    State Fair € 9,25 
 
Mirabilia  
Er zijn weer 3 letters uitgebracht van Mirabilia, zelf vind ik deze letters echt heel mooi. De letter A 
zit al in mijn doos, maar wanneer ik er aan toekom??? De letters kosten € 13,50 per stuk. 

      

Nieuwe kleuren van Sampler Threads 
Natuurlijk heeft The Gentle Art weer nieuwe kleuren uitgebracht, deze keer 5 kleuren in de Simply 
Shaker serie.Van links naar rechts: Deep Forest, Wood Trail, Summer Shower, Rose Garden en 
Garden Gate. De Sampler Threads kosten € 1,85 per streng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verder zijn er de volgende nieuwe kleuren in de Simply Wool serie: Barn Grey, Baby Spinach, 
Pumpkin Pie en Summer Showers. De Simply Wool strengetjes kosten  € 3,50.



Sampler Cove 
Dit jaar hebben we voor het eerst patronen van Sampler Cove meegenomen en te merken aan de 
reacties hadden we dat misschien wel eerder moeten doen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rhapsody in Red I € 22,50   

                          Rhapsody in Red II €  30,95 
 
Rhapsody in Red I is helaas al weer uitverkocht, we gaan opnieuw bestellen, dus als je er 
belangstelling voor hebt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De twee patronen hieronder 
hebben we niet meer in de winkel, maar kunnen we ook bestellen. 

 



Sirin Jaidee € 16,95             Tuscan Rose € 18,95 

Crescent Colours 
Sharon is druk bezig geweest de afgelopen maanden en heeft 11 nieuwe kleuren zijde uitgebracht en 
8 kleuren katoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle Soie € 7,00 per streng, van links naar rechts: 
Mahogany 
Herb Garden 
Terra Potta 
Apricot 
Harvest 
Cobblestone 
Briar Patch 
Sagebrush 
Puritan Blue 
Miss Green Jeans 
Paprika 
Peaches 'n Cream 
Golden Oak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crescent Colours € 2,50 per streng, van links naar rechts: 
Cayenne 
Dublin Bay 
Four-Leaf Clover 
German Chocolate 
Ribbon Red (het lijkt hier oranje, maar is toch echt rood) 
Sunflower 
Sugared Violets 
Stepping Stones 
 



The Primitive Needle 
Lisa heeft zelf een grote passie voor Halloween en dat kun je in haar patronen zien. Nu is 
Halloween bij ons niet zo bekend en niet iedereen wil er iets voor borduren, maar ik blijf haar 
patronen toch wel heel erg leuk vinden. Gelukkig zijn er ook nog patronen bij die niets met 
Halloween te maken hebben. In het najaar verschijnt er een artikel over Lisa (met patroon 
natuurlijk) in de Just Cross Stitch.  

    
Earth Sampler € 11,50   Adam & Eve € 11,50 
 
Daarnaast kon ik het niet laten om toch nog een Halloween patroon mee te nemen. 

 
Witches Nine € 11,50 
 
Brittercup Designs 
Heel lieve kattenpatroontjes voor elke maand van het jaar, per stuk (2 patronen) kosten ze € 7,50. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

January/February   March/April    May/June 



Praisworthy Stitches 
Van deze dames hebben we een nieuwe Quaker merklap meegenomen. Er komen vier lappen uit in 
deze serie, tot nu toe zijn Love en Hope verschenen. 

    
Love € 15,95     Hope € 15,95 
 
Kelmscott Designs 
Paula heeft altijd de leukste accessoires voor je borduurwerk. Dit jaar heeft ze daar aan toegevoegd 
heel kleine schaartjes (5cm) die je mee kunt nemen in het vliegtuig. We hebben dit nog niet 
geprobeerd, maar het zijn in ieder geval heel lieve schaartjes, die je voor diverse borduuretuis kunt 
gebruiken. 
 

        
Acorn Needleminder € 10,50   Acorn Threadkeeper € 10,50   Houten doosje 15cm vierkant € 
29,95 
 
En dan de schaartjes, ze kosten € 10,50 per stuk en je hebt ze in diverse kleuren. We hebben niet 
alle kleuren meer op voorraad, maar kunnen ze voor je bestellen. 

           
Zilver   goud   zwart   rood   rose 



 
Geel    groen   oranje  blauw  paars 
 
Amy Bruecken Designs 
Amy is een van de twee zussen die Sisters & Best Friends vormden en sinds een aantal jaren haar 
eigen weg is ingeslagen. Haar ontwerpen hebben vaak een kwinkslag en gebruiken heldere kleuren. 
Echt iets voor een regenachtige dag. Het onderstaande patroon vond ik geweldig en ga ik misschien 
wel voor mijn kantoor borduren ☺. Happy Everything is een heerlijk kleurrijk patroon dat in een 
kinderkamer zeker tot zijn recht zou komen. Met Say Anything kun je echt alles zeggen, er zitten 
verschillende alfabetten in het patroon, groot en klein en een uitleg hoe je de alfabetten.  

   
Blah, blah, blah € 5,95, knoopjes € 6,95     
 

     
Happy Everything € 9,25    Say Anything  5 11,95 



Chessie and Me 
Linda van Chessie and Me heeft altijd de beste chocolade-nootjes mix op de beurs. Heerlijk om na 
uren van rondlopen even wat zoutigs te kunnen eten met een verdwaalde M&M er tussen door. 
Daarnaast heeft ze een eigen stijl van ontwerpen. Met op deze beurs een prachtige borduurrol. En 
natuurlijk kan Chessie (haar poes) niet ontbreken. En natuurlijk hebben we de foto’s gezien van de 
huidige poezencollectie. En ik kan je verzekeren dat een ervan sprekend op Miss Murphy lijkt. 
 

      
Under the Blossoms Scissor Fob  9,25  Summer Alphabet Sampler € 9,25 
 

   
Flower and Bird Sewing Roll € 10,50 Three Sheep Sampler € 10,50 
 



Mosey ‘n Me 
Bij Judy van MnM hebben we de laatste twee delen van de seizoenen merklappen opgehaald. Echt 
in MnM stijl. De afzonderlijke onderdelen kun je weer heel goed gebruiken voor kleinere projecten. 

   
Summer Days Sampler € 13,50  Winter Wonderland Sampler € 13,50 
 
MiLady’s Needle 
Gloria had weer de nodige lekkernijen voor ons in petto, zelf ben ik weg van de Jardin 
Accoutrements, met hun Art Nouveau uitstraling. Ook de patronen voor de linealen zijn geweldig. 

    
Le Jardin Accoutrements € 15,95  Floss Tags Along (met op de achterkant ruimte om de 
met instructies voor het in elkaar zetten symbolen en kleuren van het garen op te schrijven)  

 



 
 
 
 
Peacocks Rule  € 8,25  Precious Pin Cushions € 13,50 Sampler Bands Rule € 10,50 
 
We hebben extra linealen meegenomen (de patronen passen niet in de linealen die we hier in 
Nederland kunnen inkopen) en die kosten € 5,95 per stuk. Om de patronen er in te laten passen 
moet je ze op 16 draads stof borduren. Maar natuurlijk kun je de randen ook voor andere projecten 
gebruiken.  
 
Weeks Dye Works 
Ook van Weeks Dye Works hebben we nieuwe kleuren meegenomen. Ze kosten € 2,50 per 
strengetje.  

 
Van links naar rechts: Peach Fuzz, Artichoke, Stepping Stone, Baked Apple, Bullfrog. 



Samsarah Designs 
Bij Patti hebben we twee patronen opgehaald waarvan wij vonden dat ze heel geschikt zouden zijn 
als geboortelapje of om in een kinderkamer op te hangen. Je kunt ze zowel borduren als in vilt 
uitvoeren. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hip 

Hop Ewe € 8,25     Hip Hop Black Cat € 8,25 
 
Primitive Traditions 
Vorige jaar had Primitive Traditions al een patroon uitgebracht dat je op een ronde mand kon 
bevestigen en diverse accessoires voor in de maand. Aangezien je toen alleen het patroon kon 
kopen MET de mand konden we dat niet meenemen. Maar nu was het patroon los te koop en dat 
hebben we gelijk gedaan.  
Ik ben vooral op de warm bruine kleuren gevallen, het ziet er echt fantastisch uit. Misschien lukt 
het om hier in Nederland ook zo’n mand op de kop te tikken. En anders kun je de top natuurlijk 
ook inlijsten. Bij de accessoires zitten ook alle instructies voor het in elkaar zetten van de 
accessoires. Niet onbelangrijk ☺. 
 

 
Abigail Colby Work Basket Top € 26,50    Accessoires voor Abigail Colby  26,50 
 
Val’s Stuff 
Tot slot van dit verslag nog de patroontjes van Val’s Stuff. Inmiddels is wel bekend dat ik erg geniet 
van haar patroontjes. Ze zijn grappig, ze hebben bijna altijd een kat of een sneeuwman erop staan, 
je kunt ze snel borduren, overal voor gebruiken en ze zijn ook nog eens geborduurd in vrolijke 
kleuren. Wat wil een mens nog meer? 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chilly Willie € 4,75    More Snow € 4,75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topsy Turvy Snowmen € 4,75  A Helping Hand € 4,75 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cattitude € 4,75     Puppy Love € 4,75 



En dit is dan de limited edition van Val’s Stuff. Het is 
een kaart die je kunt versturen en waarin voorop het   
geborduurde patroontje in kleur te zien is en binnenin 
het zwart-wit patroontje. Voor deze kaarten geldt op op. 
Ze kosten € 3,95 per stuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat is het dan, we hebben denk ik nog wel meer meegenomen, maar dit is alles wat ik zo kan 
bedenken. Inmiddels zijn er al weer diverse nieuwe patronen verschenen, maar die kom je wel 
tegen op de website onder Wat is Nieuw?  
 
Mocht je iets willen bestellen, geef dan vooral de naam van de ontwerpster en het patroon door, dat 
maak het voor ons wat makkelijker om op te zoeken.  Of kom langs in de winkel om al dit nieuws 
zelf te bekijken. 
 
Annemiek 


