
Nashville verslag 2010 
We zijn weer terug en hebben een geweldige beurs in Nashville gehad. Sommigen hebben al de 
nodige nieuwe patronen gezien op de Handwerkbeurs in Zwolle. Misschien heb je niet alles 
kunnen zien door de drukte, misschien kon je niet komen, in ieder geval heb je hier een overzicht 
van wat we allemaal hebben meegenomen. 
 
Beehive Needleworks 
Twee prachtige kussentjes van deze voor mij nieuwe ontwerpster. De eerste is een reproductie, de 
tweede een kerstpatroontje, dat je ook heel goed als ornamentje kunt afwerken. 
 

  
Tabithy Eaton Pin Pillow € 10,50  Cranberry Deer Pinkeep € 10,50 
 
Bent Creek 
Bent Creek had diverse nieuwe patronen op de beurs. Zelf vind ik de Easter Bunny Row bijzonder 
leuk en vrolijk voor het voorjaar.  

 
Shamrock Row € 10,50 
 

 
Easter Bunny Row € 10,50 



  
Are You My Mother € 8,25  Ueber Jack € 11,50 
 
Blackbird Designs 
Barb en Alma hebben altijd de mooiste patronen voor ons in petto. Op hun weblog kun je foto’s 
zien van hun kamer tijdens de beurs. Het is werkelijk een feest om er binnen te lopen. En als dan 
ook de patronen nog eens prachtig zijn……. Er zijn twee patroontjes in de Rewards of Merit serie 
en een nieuw boek. Het boek is werkelijk een beauty, mooie foto’s, heel veel patroontjes en allerlei 
instructies voor het afwerken van je borduurwerkjes.  
http://blackbird-designs.blogspot.com/ 

   
Bluebird € 8,25  Bird in Hand € 8,25  Honeysuckle Manor € 27,95 
 
Daarnaas beginnen Barb en Alma met een nieuwe serie: HUISJES. Iedereen die mijn borduren een 
beetje volgt, weet dat ik een zwak voor huisjes heb. Staat er een huisje op een patroon, dan ben ik 
al snel verkocht. En als die huisjes dan ook nog eens van Blackbird komen….. dan kan ik helemaal 
op tilt slaan. 
De eerste twee delen zijn inmiddels uitgebracht. Als je je abonneert op de serie en alle 12 delen 
afneemt, dan krijg je het laatste deel gratis.   
 



  
Snow Garden € 10,50    Valentine Rose € 10,50 
 
En voor het geval je graag een grote lap hebt, je kunt de huisjes ook bij elkaar borduren. Hieronder 
zie je een beginnetje (nee, niet van mij, maar van Pat van R&R Reproductions). 

 
 
Blue Ribbon Designs 
Brenda was niet op de beurs, maar bij Norden Crafts konden we de modellen zien. Haar serie met 
vlakindelingen vind ik een groot succes. En de hartjes zijn misschien te laat voor Valentijnsdag, 
maar eigenlijk kun je het hele jaar door hartjes borduren 

  
Sweet Songs of Spring € 15,95   In My Heart € 13,50 
 



Carriage House Samplings 
Kathy had “maar” een nieuw ontwerp voor deze beurs, maar dat ontwerp mocht er dan ook zijn. 
De nieuwste toevoeging in de serie Hawk Run Hollow is Autumn at Hawk Run Hollow. Deze keer 
in een wat ander formaat, maar minstens zo mooi als de voorgaande patronen. 

.. 

    

     



     

     
Autumn at Hawk Run Hollow  39,95 

Chessie & Me 
Heel leuke accessoires, vooral het konijnenkussentje vind ik erg leuk. 

  
Rabbit Run € 10,50    Botanical Garden Pocket and Scissor Fob € 10,50 
 



Courtney Collection 
Van Courtney Collection hebben we de Black Work Show meegenomen, een patroon dat ons 
beiden bijzonder aansprak en het is een soort bibliotheek met blackwork patroontjes. Zo kun je zelf 
allerlei blackworkvullingen maken. Daarnaast hebben we nog een aantal patronen meegenomen 
die je met 1 kleur garen kunt borduren. 

    
Black Work Show € 26,95  Gem Show 1 € 13,50 
 
 

    
Gem Show 2 € 22,50      Gem Show 3 € 17,95 
 
Homespun Elegance 



Heerlijke voorjaarspatroontjes van Sandra, in oude tinten. Mocht je nog iets zoeken om te 
borduren voor het voorjaar, dan kun je gelijk beginnen. 

   
Eggs a Plenty II € 10,50    Handwork Necessaires I € 8,25 
 
JBW Designs 
Van Judy hebben we weer leuke patroontjes meegenomen, deze keer ook een Ark van Noah, 
allemaal in 1 kleur geborduurd, dus als je onverwachts een babylapje moet borduren, dan is dit 
een goed patroon om in huis te hebben. De Franse huisjes konden natuurlijk niet ontbreken in mijn 
koffer, en het patroontje van de Queen Bee is heel goed aan te passen, door bijvoorbeeld in plaats 
van het bijtje een letter te borduren. Of een motiefje dat de ontvanger erg leuk zou vinden.  

    
French Country Papillon € 5,95    French Country Houses € 8,25  

    
Noah’s Ark € 5,95 
 

 



  
‘Twas the night ornaments I    Twas the night ornaments II 

   
Twas the night ornaments III    Twas the night ornaments IV 
 

De losse patroontjes voor deze ornamentjes kosten € 5,95 per stuk. We hebben voor een aantal 
patroontjes ook de bedeltjes meegenomen en dan kosten ze € 9,25 - € 10.50. 

 
Jeannette Douglas Designs 

Jeannette is heel druk bezig geweest en had prachtige patronen in Nashville. Het is niet eenvoudig om te 
kiezen, ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Mini Silver Needle Stitches is, maar de bisconrus kussentjes 

zijn ook geweldig. 

   
Mandala Sampler € 16,95   Friendship Sweet Bag € 16,95 



 

   
 

De Mini serie patroontjes kosten € 13.50 per stuk en daarvoor krijg je dan ook voldoende van het 

overlopende garen dat is gebruikt in het patroon. De patroontjes zitten vol met speciale steken en 
volgens Ria zijn ze erg leuk af te werken als naaldenrolletje ☺.  

 

   
 
Dit zijn de eerste twee patronen in de biscornus serie. Wat een geweldig idee om drie kleine biscornus 

kussentjes op elkaar te plaatsen. Je borduurt hetzelfde patroontje op de voor- en achterkant en ook 
hiervoor geldt dat het overlopende garen bij het patroon zit. Daar hoef je dus niet meer naar op zoek. 



    
Home Sweet Home € 6,95    Thistle Stitches € 16,95 

 
Keslyn 

Hiervan vonden we het onderstaande patroon bijzonder leuk en voor van alles toe te passen. Denk aan 
speldenkussentjes, naaldenboekjes, boekenleggers, biscornus kussentjes en kaartjes. 

 

 

 
Itty Bittys € 13,50 
  



La-D-Da 

Lori heeft altijd geweldige patronen, ik houd erg van de sfeer van haar patronen. Deze keer ook twee 
patronen die niet lange Engelse teksten hebben. 

 

 
ABCD € 9,25 (houd mijn weblog in de gaten) 
 

 
Lazy Alphabet € 9,25 
 

Little House Needleworks 
Van Diane deze keer een erg leuk patroontje, dat speciaal voor Nashville ontworpen is. En het kussentje 

dat erbij hoort, kunnen we ook nog krijgen. 

 
Needle and Thread € 19,95 (met 5 strengen Crescent Colors) 
Needle and Thread kussentje € 19,95 



 

Lizzie Kate 
Iedereen die mijn weblog leest, snapt waarschijnlijk wel waarom het onderstaande patroon zeker mee 

naar Nederland moest. Miss Murphy is druk bezig om stof uit te zoeken en wil het liefste een 
binnenhuisarchitect in de arm nemen om de juiste kleuren uit te zoeken. Voorlopig laat ik haar nog maar 

in de waan dat ze er iets over te zeggen heeft. 
 

  
Cat Lessons for People € 9,25     Sampling Easter € 4,95 met charm 
 

Plum Street Designs 

 
The Queen’s Crowns € 10,50 



Prairie Moon 

  
Red and the Black I € 13,50    Red and the Black II € 15,95 
 
Natuurlijk hoef je deze patronen absoluut niet in rood en zwart te borduren. Je kunt zelfs alleen 
delen van het patroon gebruiken.  
 
Praiseworthy Stitches 
Twee prachtige patronen van Praiseworthy Stitches, een mooie Quaker lap in de Virtues serie en 
een borduurtas met accessoires. 

  
Joy € 15,95     Emiliana’s Sewing Case € 27,95 



 

The Primitive Needle 
Lisa heeft altijd Halloween op haar agenda staan en zo ook nu. 

  
Her Wicked Best € 22,50  Wicked Alphabet € 11,50 

 

 
Primitive Tradtions 
En dit prachtige patroon kwamen we ook nog tegen. Voor een “huisjesgek” zoals mijzelf een echte 
must. 

 
Love to one € 13,50 

 
Rosewood Manor Designs 
Karen heeft weer twee nieuwe patronen die helemaal passen in de lijn die ze een aantal jaren 
geleden heeft ingezet. Veel bloemen, bomen en dieren en een zeer toepasbaar patroon, waar je 
allerlei persoonlijke borduurtjes van kunt maken. 



   
Antique Garden Tiles € 14,75   A tree by itself € 18,95 

 
Daarnaast heeft Karen ook houten garenkaartjes in haar assortiment. We hebben een paar pakjes 

meegenomen, ze zijn werkelijk prachtig. Je kunt zowel de volle streng er op winden, als de draad die je 
hebt afgeknipt, als het restje van de draad waar je mee geborduurd hebt. Zo raak  je geen draadjes 

meer kwijt. 

 
Per 4 stuks € 6,95 

 



Shakespeare’s Peddler 
Een paar patronen hadden we al aangekondigd, maar hier is alles wat we bij Theresa hebben 
meegenomen. 

   
Old Pincushion patroon met tinnen bakje € 11,50 Jenny Bean’s Humble Servant Sampler € 13,50 
 

  
Antique Lock and Keys € 6,95  Measure by Measure (patroon) € 10,50 

 
Jane Philpott 1837 Adam and Eve € 27,95 



 
The Sweetheart Tree 
Ook hier weer de nodige mooie patroonen en een nieuw pakketje voor de biscornus serie. De 
patroontjes hebben het knoopje erbij.  

  
Pink Flowers on Gingham € 10,75  Colonial Roses Fob € 10,75 

 

 
Colonial Rose Biscornus compleet pakket € 23,50 (vulling moet je zelf toevoegen, verder zit alles 

erbij). 

 

Val’s Stuff 
Dit is ook zo’n kamer die we nooit overslaan, Val heeft altijd wat leuks in petto. 

   
Never Enough Thyme € 4,25    Snow € 4,25 



 

  
Meow € 4,25      Bunny Doze € 4,25 
 

  
Little bit of snow € 4,25     Waiting for Spring € 6,95 
 



The Workbasket 
Een van de meest speciale patronen die we zijn tegengekomen is zonder twijfel de Memory Keeper 
van The Workbasket. Wat een geweldig idee, een geweldig patroon en een geweldige manier om 
speciale borduurherinneringen op te bergen. De Memory Keeper is een envelop die je zelf in elkaar 
kunt zetten. In de loop van dit jaar komen ook patronen uit die je kunt gebruiken om in de envelop 
op te bergen. Een heel nieuwe kijk op een Album Amicorum. 

  
Memory Keeper patroon € 17,95 

 
Dan hebben we ook nog Maritime Quakers meegenomen, een nieuw patroon in de Quaker serie 
van een walvis en een zeemeermin. Maar om de een of andere reden kan ik er geen plaatje van 
vinden. Volgt hopelijk nog. 
 
Dit was eerst het overzicht, ik weet nu al dat ik dingen vergeten ben, maar om te voorkomen dat 
het nog langer duurt voor dit verslag op de website staat, plaats ik het toch maar. Natuurlijk 
hebben we de nieuwe kleuren van Crescent Colors, Belle Soie, Sampler Threads en Weeks Dye 
Works ook meegenomen. Kijk op mijn weblog (http://onceuponastitch.wordpress.com/) voor een 
foto binnenkort van een van deze nieuwe kleuren, mijn favoriet.  
 
Hieronder volgen nog een paar patronen die ik niet uit Nashville heb meegenomen, maar die zeer 
de moeite waard zijn. 



Niet van Nashville maar wel heel leuk 
Tijdens de beurs in Nashville, krijgen we ook nog bestellingen binnen van andere leveranciers. En 
die zijn ook zeker de moeite van het vermelden waard. Dus gaan we gewoon nog verder met 
allemaal nieuws. 
 
Heart in Hand 

 
Leggy Snowman € 6,50 (en Cecilia belooft dat er meer Leggy personages komen) 
 
Heartstrings 

 
I’ve got my love to keep me warm € 11,50 
 
Ink Circles 

 
Monkey Wrench € 11,50 



The Prairie Schooler 
Nieuwe patronen van The Prairie Schooler zijn altijd een feest.  

 

  
February € 10,50     June € 10,50 

 

  
Tortoise and the Hare € 10,50    Signs of Spring € 10,50 
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