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Afscheid tante Jojo 
Op vrijdag 13 juli hebben we voor het laatst afscheid genomen van tante Jojo. De kerkdienst was erg 
mooi, heel persoonlijk en heel veel herinneringen aan een fantastische vrouw. Of zoals mijn moeder 
zei: “ Jojo was voor veel mensen een lichtpunt”. Het was ook mooi om te zien hoeveel mensen 
afscheid van haar kwamen nemen.  
We hebben in de afgelopen week heel veel reacties ontvangen van onze klanten. Dat heeft ons 
bijzonder geroerd en goed gedaan, we willen iedereen daar ook hartelijk voor bedanken. Iemand 
verliezen die je zo dierbaar is, is erg moeilijk, het zal nog wel een tijd duren voor het gemis wat is 
gezakt.  
 
Het is wat raar om weer over te gaan tot de orde van de dag. We weten echter dat tante Jojo zou 
willen dat we de draad weer oppakken. Dat doen we dan ook met deze nieuwsbrief. 
 
Openingstijden in de zomer 
Goed nieuws voor alle borduursters die thuis blijven of in eigen land op vakantie gaan. De winkel is 
de hele zomer open op de gebruikelijke openingstijden. Bel of mail ons als je nog een 
routebeschrijving nodig hebt of wilt weten wat er verder in Roden te doen is. 
 
Nieuwe patronen (al binnen of onderweg) 
Little House Needleworks – Necessities Sampler, Garden Pleasure en Gourmet Garden 
Rosewood Manor Designs – Claret, Lilie, Berries en ABC Tapestry 
Needleprint – Sarah Spence en Marken Sampler (van Margreet Beemsterboer) 
Cedar Hill – Bouquet for April 
Midnight Stitching – Quaker Row 
Rosewood Manor Design – ABC Tapestry, Lilies en Claret 
Savoir Faire Vailly -  
The Needle’s Content – Simply Sampler Darning Sampler, Dutch Scissor Fob 

     
Little House Needleworks: Garden Pleasure, Gourmet Garden en Necessities Sampler 



  
Midnight Stitching – Quaker Row   Cedar Hill – Bouquet for April 

  
The Workbasket – Quaker Teddy Bears en Faith Hope Love 
 
The Workbasket – Quaker Teddy Bears, Fraktur Flower, Faith Hope Love (op hun website kun je een 
alphabet vinden om de intialen te personaliseren, kijk hier: 
http://www.theworkbasket.net/free je vindt hier nog veel meer free charts) 
 
Eigen ontwerpen 
Het heeft even geduurd voor ik weer een tweetal eigen ontwerpen heb uitgebracht, maar hier zijn ze 
dan. Links zie je de Simply Sampler Darning Sampler. In deze serie komen patronen uit die je zoveel 
mogelijk in een standaard lijstje kunt inlijsten. Het patroon is geborduurd met twee kleuren 
Needlepoint Silk en 1 kleur Gloriana en kost € 7,50. Een aantal borduursters zal het patroon wellicht 
bekend voorkomen, we hebben dit vorig jaar gebruikt voor een workshop. 
Rechts een nieuwe scissor fob (Dutch Scissor Fob € 2,95) en deze keer eentje die heeeeeel Nederlands 
is, met klompen, tulp en molen. Een leuk borduurwerkje om mee te nemen op vakantie. Het 
patroontje is geborduurd met DMC garen op antique white Cashel linnen (11 draads linnen). In het 
patroon vind je ook de beschrijving om het scissor fobje in elkaar te zetten.  

  



Freebie van de maand 
Ter ere van de nieuwe Marken merklap van Margreet Beemsterboer ontvang je deze maand bij je 
bestelling een van de vernaaide linten die op het patroon staat. Kies zelf je kleur om dit prachtige lint 
te borduren. Je kunt heel goed onze linnen banden hiervoor gebruiken. 
 
Zomerborduren 
Het weer is op dit moment heel geschikt om vooral veel te borduren. De regen die hier valt nodigt niet 
echt uit tot buitenactiviteiten. Maar ik hoop dat we nog een heerlijke zomertijd krijgen met meer zon. 
Waarschijnlijk gaan veel borduursters nog op vakantie en willen graag iets meenemen voor de 
vakantie. Zelf vind ik het handig om op vakantie een werkje mee te nemen op stof die ik makkelijk 
kan zien (voor mij is dat 11, 13 of 14 draads stof). Daarnaast een patroon dat niet te ingewikkeld in 
elkaar zit (bijvoorbeeld Erica Michaels, Lizzie Kate, Bent Creek, de Quaker dieren van The 
Workbasket, de patronen van Isabelle Vaultier,) en ook niet te groot is. Die lap stof moet je namelijk 
wel iedere keer meenemen naar het strand, het zwembad, de hotelkamer etc.   
 
Of je met handgeverfde garens wilt werken, moet je zelf afwegen. Als je weet dat er nog wel eens 
“iets” over het borduurwerk gaat, dan kun je beter een borduurwerk meenemen dat gewassen kan 
worden ☺. Hetzelfde geldt voor zijden garen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om met een 
overlopende zijde een patroon te borduren. Maar als je het echt wilt wassen na je vakantie, dan kun je 
misschien beter iets anders meenemen. Of je wast de streng zijde voor je begint met borduren. Of je 
neemt een streng Tentakulum zijde (verderop in de nieuwsbrief meer informatie hierover) mee, dat 
kun je gewoon wassen op 40 graden.  
 
Zelf neem ik een oud borduurschaartje mee, mijn mooie schaartjes zijn te mooi en te goed om op 
vakantie mee te nemen. Houd er rekening mee dat je in het vliegtuig GEEN schaartjes mee mag 
nemen. Je kunt wel een “thread cutter” (€ 8,25) meenemen, die kun je aan een lintje om je hals dragen.  

   
Threadcutter   Meshbag 
 
Als ik dan alles bij elkaar verzameld heb, dan stop ik al mijn spullen in een meshbag. Dat is een tas 
van plastic waar een ruitje in zit. Je borduurwerk is goed beschermd, de schaartje of naalden kunnen 
niet door de tas heen en als de rits dichtzit, valt er niets uit. Ideaal om een heel project in op te bergen. 
We hebben ze in verschillende maten en de prijs varieert van 4 euro tot 7 euro.  
Ben je van plan om heel veel te gaan borduren in de vakantie, denk er dan eens overna om een Yazzi 
tas aan te schaffen. Ook deze zijn er in diverse uitvoeringen, maar de meest gebruikte zijn de kleine 
versie met 8 doorzichte opbergvakken die allemaal een rits hebben. Voor de “serieuze” reizigster kun 
je ook de grote versie nemen, deze heeft een schouderband en heeft 15 doorzichtige opbergvakken en 
3 afzonderljike gedeeltes om allerlei borduurzaken op te bergen. Je kunt ze bestellen in de kleuren 
groen, marineblauw en donkerrood. 



   
Miniversie groen  Miniversie donkerrood Grote versie marineblauw 
De tassen zijn klein genoeg om makkelijk mee te nemen, de miniversie is 18 x 24 x 8cm (€ 23,95) en de 
grote versie is 34 x 31 x 9cm (€ 49,50). 
 
En als dan alles goed ingepakt is, ik zeker weet dat ik ook naalden bij mij heb, dan begin ik aan het 
pakken van mijn koffer. Want naast al die borduurspullen moeten er ook nog wel wat kleren mee ☺. 
 
 
Ik wens je veel borduurplezier en hartelijke groeten 
 
Annemiek 
De Handwerk Boetiek 
Julianaplein 6 
9301 LA Roden  
Telnr 050 5016285 
www.dehandwerkboetiek.nl 
info@dehandwerkboetiek.nl 


