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Nieuwe patronen (al binnen of onderweg) 
Ondanks dat het tegen het eind van het jaar loopt zijn er nog steeds weer nieuwe patronen die 
uitkomen. Dit jaar zijn een aantal Halloween patronen wat later dan verwacht, maar ze zijn zo leuk, dat 
we ze jullie nog willen laten zien. Bovendien, als je nu al begint, heb je het zeker op tijd klaar ☺. 
Little House Needleworks – Snowflakes, Winter Whites 
Country Cottage Needleworks – Gingerbread Cottage 
Sue Hillis Designs – Stitching Santa 
Heart in Hand – Night Watch, Wee Santa 2007 
The Trilogy – Halloween Line Up 
Lilybet Designs – Boo, Halloween Trio 
Blue Ribbon Designs – Winter Wingdings, Red Letter Ornaments 
Cross Stitch Art – Wine and Roses, Flowerworld, Sadahna 
Whispered by the Wind – Friendship Quilt I, II, III, IV en V, Sherzo 

   
Heart in Hand – Night Watch Lilybet Designs – Boo  Sue Hillis Designs – Stitching Santa 

   
Blue Ribbon Designs – Winter Wingdings Cross Stitch Art – Wine and Roses  



Workshops 
 
Pinball breien met Quaker motieven 
Wanneer: Zaterdag 24 november (let op dit is de extra dag) 
Tijd: 10:30-15:30 uur 
Prijs: € 25,00 
Aantal beschikbare plaatsen: 2 
 
Nog net klaar voor het nieuwe jaar 
Wanner: Zaterdag 15 december 
Tijd: 10:30-15:30 uur 
Wat: Nog net klaar voor het nieuwe jaar 
Prijs: € 10,00 
Aantal beschikbare plaatsen: 1 
 
 
Freebie van de maand 
Deze maand een patroontje van Jeannette Douglas Design, Assisi Acorn. Je borduurt de achtergrond 
en maakt stiksteekjes rondom het niet geborduurde motiefje. Heel geschikt voor een kaartje of 
schaarhangertje. 
 
Vijfjarig jubileum 
Over ruim een week is het zo ver, op 16 en 17 november vieren wij ons vijfjarig jubileum. De meeste 
klanten hebben de uitnodiging inmiddels wel ontvangen, maar mocht je niet op onze verzendlijst 
staan, hier komt ie nog een keer. 

 
We hebben twee bijzondere gasten op deze dagen. Op vrijdag 16 november is Janet Rozenberg van 
Nenne Designs aanwezig met haar modellen en patronen. Maak persoonlijk kennis met haar en laat 
een patroon signeren. Neem alvsat een kijkje op haar website http://www.nennedesign.nl.  
 
Speciaal voor deze gelegenheid neemt Janet de pakketjes van haar poppen mee. De poppen kun je 
zelf in elkaar zetten en het borduurpatroontje kun je aanpassen aan de interesse van de ontvangster. 
Zo is er een Pop Tuinieren, Pop Kokkerellen, Pop Handwerken, Pop ABC, Pop Sampler, Pop Rose en 



Pop Holland. De pakketjes zijn ALLEEN op vrijdag 16 november verkrijgbaar. Kun je niet langskomen, 
maar wil je wel graag zo’n pakketje, laat het ons dan weten. Natuurlijk kun je ook de patronen van de 
poppen en hun borduurtjes besteleln. 
 
Op zaterdag 17 november is lijstenmaker Mosterman van Atelier Inlijster aanwezig voor al je 
vragen op het gebied van inlijsten. Deze lijstenmaker heeft zich gespecialiseerd in het inlijsten van 
borduurwerk en neemt dat erg serieus. Ook na deze dag kun je bij ons terecht voor het inlijsten van je 
borduurwerk. We hebben een ruime keuze in lijsten en passe-partouts in de winkel.  
 
Verder maken we tijdens deze dagen een heel speciaal project bekend. Een project waarbij we jullie 
hulp nodig hebben. Als het een beetje meezit, kun je vrijdag 16 november op de website lezen wat dit 
project inhoudt.  
 
Nieuwe Belfast stof 
Zweigart heeft twee nieuwe kleuren Belfast uitgebracht. De donkerbruine is heel geschikt voor herfst 
en Halloween patronen en de donkerrode kun je eigenlijk overal voor gebruiken. Het leuke van deze 
kleuren is dat je met licht garen op een donkere stof kunt borduren en dat geeft altijd een heel 
dramatisch effect.  

 
De stof is 140cm breed en kost 41 euro per meter. Natuurlijk verkopen we de stof ook in stukken van 
50 x 70cm (€ 10,75) en 35 x 50cm (€ 5,75).  
 
Sinterklaas 
Het duurt niet lang meer of Singerklaas is weer in het land. Wil je graag verrast worden met 
Sinterklaas met een of meerdere borduurkadootjes, mail of geef ons jouw verlanglijstje en wij kunnen 
dan je familie en vrienden helpen bij het uitzoeken van een cadeau. Of kies voor de cadeaubon van 
De Handwerk Boetiek, zodat je later zelf iets in alle rust kunt uitzoeken.  We hebben allerlei kleine 
cadeautjes vanaf € 2,95 en een cadeaubon heb je al vanaf € 7,50. 
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