
Nieuwsbrief De Handwerk Boetiek november 2009 
In oktober ben ik naar de beurs in St. Charles geweest en vervolgens een week in Dallas. De beurs was 
een groot succes, er waren weer allerlei nieuwe patronen te verkrijgen, nieuwe garens, nieuwe stoffen, 
schaartjes etc. Hoewel deze beurs minder “kruissteek” ontwerpers heeft dan Nashville, is het toch een 
leuke beurs om naar toe te gaan. En een groot voordeel is dat het hotel een Starbucks heeft ☺. 
 
Hieronder een overzicht van wat ik heb kunnen meenemen in mijn koffers en wat onderweg is. Het 
meeste is inmiddels gearriveerd in de winkel. De volgorde waarin de patronen staan, is deze keer 
alfabetisch, dat maakt het zoeken misschien wat makkelijker.  
 
Rosewood Manor Designs 
Uitzondering op het alfabetisch vermelden van de patronen etc. is Rosewood Manor Designs. November 
is namelijk de maand van Rosewood Manor Designs. We hebben een hele stapel met gratis patroontjes 
van Karen Kluba ontvangen en dat is reden genoeg om deze maand Rosewood Manor in het zonnetje te 
zetten.  
 
Deze maand krijg je 15% korting op alle Rosewood Manor patronen, als we ze niet in de winkel hebben, 
bestellen we ze voor je. En bij je aanschaf van een of meerdere patronen krijg je een van de gratis 
patroontjes erbij. Uitzondering op de aanbieding zijn de kaarten van Rosewood Manor Designs. Vergeet 
vooral niet om de korting te vermelden en om naar het gratis patroontje te vragen ☺.  
 
We pakken een willekeurig patroontje, maar om je een idee te geven van de prachtige gratis patroontjes, 
hierbij de twee patroontjes die we hebben. 

   
 
Nieuw op de beurs in St. Charles waren de volgende patronen: 
Vintage Lace € 18,95 (kijk voor een correctie op 
http://www.rosewoodxstitch.com/pages/corrections.php ) 

 



Quaker Diamonds € 14,75 (dit patroon wordt geborduurd met hetzelfde Valdani garen als Quakers & 
Quilts) (kijk voor een correctie op http://www.rosewoodxstitch.com/pages/corrections.php ) 

 
Nieuwe kaarten, voorop een afbeelding van het patroontje, achterop het patroontje zelf, je krijgt ook nog 
een envelop en sluitzegel erbij € 4,95 per stuk 

 
Onderste kaart: GC 9 Let it Snow 
Daarboven: GC 10 Quaker Winter Tree 
Daar weer boven: GC 11 Happy HOlidays Trees 
Bovenste kaart: GC12 We Wish You Trees 
Op deze pagina van Karens website vind je de andere kaarten. De plaatjes zijn niet altijd even duidelijk, 
maar geven wel een goede indruk van het patroontje. 
http://www.rosewoodxstitch.com/catalog.php?page=1&category=32 
 



En om je helemaal in de stemming te krijgen, hierbij nog wat andere patronen van Rosewood Manor 
Designs. De prijzen zijn weergegeven zonder de korting. 
 

  
Inspirations € 24,50     Sixteen Birds € 13,50 

   
And a Forest Grew € 16,95    Family Reunion € 30,95 



   
Quakers and Quilts € 14,75           ABC Tapestry € 26,50 
 
Op Karens website kun je nog veel meer patronen zien: 
http://www.rosewoodxstitch.com  
 
 
Blackbird Designs 

Het langverwachte kerstboek 
van BBD is uit en het is een 
geweldig boek. Er staan meer 
dan 20 projecten in, de merklap 
van de voorkant is een 
reproductie van een Franse 
merklap die de dames op de 
vlooienmarkt in Frankrijk 
hebben gevonden. Verder staan 
er nog een prachtige 
kerstmerklap in (bovenste foto 
achterkant), een patroontje voor 
een doos, voor een kerstsokje en 

uit mijn hoofd nog een speldenkussentje. Er staat meer in, maar dat kan 
ik zo even niet meer boven water halen. Naast de borduurpatronen bevat 
het boek een schat aan informatie hoe je de geborduurde patroontjes nog 
verder kunt gebruiken. Joyeux Noel kost € 27,95. 
Verder hebben we ook Midnight Watch meegenomen, een prachtig 
patroon met twee van mijn favoriete motieven, een huis en een kat ☺. Het 
patroon kost € 10,50. 
 
 



Carriage House Samplings 
Ja, hij was er, Christmas at Hawk Run Hollow en in het echt ziet ie er nog mooier uit dan op de foto.  
Natuurlijk had Kathy nog meer patronen meegenomen. 

  
Christmas at Hawk Run Hollow € 39,95   Curse of the Raven € 9,25 
 
Chessie & Me 
Deze keer had Chessie & Me een naaldenetui voor de herfst (in Nashville hadden we een patroon voor 

het voorjaar/de zomer), Acorn 

Necessaire. De kleuren van de 
linkerfoto zijn beter denk ik dan die 
van de voorkant, maar de combinatie 
geeft je een goed idee van hoe het 
etuitje eruit komt te zien. Het is een los 
patroon en kost  10,50. De speciale 

eikeltjesspelden hebben we ook meegenomen van Just Another Button, zie 
daar voor meer informatie). 
Verder heb ik een klein pakketje ingekocht, Pumpkin Stack, compleet met 
linnen en garen. Heerlijk om op een donkere oktoberavond te borduren. Het 
complete pakketje kost € 19,95. 
 
  
 



Crescent Colours 
Nieuwe kleure in de katoenen lijn, van boven naar onderen: 
Tiny Vine 
Morning Glory 
Sweetest Heart 

 
En in de Belle Soie lijn, van boven naar onderen: 
Maiden Voyage 
Her Crown 
Walk the Plank 

 
 
Goode Huswife 
Wat is het toch fijn dat Anne weer aan het ontwerpen is. Naast nieuwe patronen komen zo af en toe ook 
de zogenaamde “out of print” patronen weer terug. 

   
The book of spells € 11,50     Ira Ray Crow € 9,25 



 

  
PA Christmas € 10,50     Raven’s Roost € 9,25 

 
With My Needle € 11,50 – dit patroon is al ouder maar was niet meer verkrijgbaar. Ik heb het model 
gezien en het is echt geweldig. 
 
Heart in Hand 
De jaarlijkse Santa van Cecilia was aanwezig en het is een schatje, Santa 2009  € 4,75 

 



 
Homespun Elegance 

 
Dit Halloween patroon van Homespun Elegance kon ik gewoon 
niet laten liggen. Wat een leuk merklapje, helemaal in stijl voor 
Halloween. 
Spooky Stuff Button Sampler € 10,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JBW Designs 
Weer heel veel leuke patroontjes van JBW Designs. Probeer eens om de patroontjes over 1 draadje te 
borduren, dan zijn het complete kunstwerkjes. 

   
Christmas Tree Collection III € 5,95   Christmas Tree Collection IV € 5,95 
      
 



   
French Country Snow Globe € 5,95   French Country Wreath € 5,95 
 
Just Another Button Company 
Naast hun prachtige knoopjes hebben de dames van JABCo nu ook heel erg leuke speldjes. Echt een 
verwennerijtje voor jezelf of iemand anders. 
Just Pins Kerst € 15,95   Just Pins Eikeltjes € 15,95 

  
 
Lizzie Kate 
Dit is ook een van mijn favoriete stops tijdens de beurs. Er is altijd wat leuks te ontdekken in de kamer 
van Lizzie Kate. Deze keer volop kerstpatroontjes en een bijzonder schaarhangertje. 

    
Santa 2009 met knoopjes €    It’s a Jingle out there € 4,74 



 

   
Sampling Christmas € 5,25    Tiny Tidings XIV met embellishments € 14,95 
 
The Primitive Needle 
Het is altijd spannend om te zien wat Lisa mee neemt naar de beurs. Deze keer wist ik van tevoren dat 
het vast en zeker Halloween zou worden en dat was ook zo. In Lisa’s geheel eigen stijl. 

   
Witches Hollow € 22,50    God bless us every one € 11,50 
 



   
Let your life speak € 16,95    Crescent Angel € 11,50 
 
Sampler Threads 
Ook hier weer nieuwe kleuren, van boven naar beneden: 
Crystal Lake 
Endive 
Cucumber 
Toffee 
Heirloom Gold 
Portabella 

 
 



Shakespeare’s Peddler 
Dit vond ik een van de leukste patronen op de beurs. Het gaat om Jenny Bean’s Halloween Sampler. Het 
patroon is geborduurd met een pakje limited editions van Sampler Threads. We hebben 3 van die pakjes 
in de winkel, dus wees er snel bij, dan ben je voor Halloween volgend jaar helemaal klaar. 

  
Jenny Bean’s Halloween Sampler € 12,50  Jenny Bean’s Pin Tuffet € 4,95 (zonder spelden) 
 

  
Christmas Colors: MD”s sampler € 11,50 Sarah Woodham € 24,50 



   
I love the birds € 10,50     EV’s French Christmas Ornaments € 10,50 
 
Val’s Stuff 
Het is altijd een verrassing om te zien wat Val deze keer voor ons heeft ontworpen, maar een ding is 
zeker, je vindt altijd katten terug op haar patronen. En ook deze keer waren die in overvloed aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween Teenies € 8,25     Christmas Snowman € 8,25 
 

   
Spooked € 4,25     Fall & Winter € 8,25 
 



             
Snow Kitty € 4,25      Three Little Spooks € 4,25 
 
Weeks Dye Works 
NIeuwe kleuren, van boven naar onderen; 
Swiss Chocolate 
Blue Jeans 
Grasshopper 
Madison Rose 

 
 
 
Niet van de beurs maar toch leuk LOL 
 

 
Bent Creek – Little Scarecrow € 6,95 
 



   
Blue Ribbon Designs – Sampling in the Square € 15,95 Afraid of the Dark € 15,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Little House Needleworks 
Diane heeft weer een hele stapel patroontjes uitgebracht. Nog niet alles is binnen, maar we gaan er 
vanuit dat we deze patroontjes midden november in de winkel hebben. 

   
The Library € 15,95      Wintergreens € 6,95 
 



   
Joy € 6,95       Poinsettia House € 9,25 
 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 
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