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De Handwerk Boetiek – Nieuwsbrief december 2010 
 
De dagen in Roden gaan snel voorbij, misschien wel wat sneller dan in de rest van de wereld ☺. Ik 
ben er achter gekomen dat het heel handig is dat het nieuwe huis en de winkel naast elkaar liggen. 
Zo kan ik regelmatig even een overstapje maken om te kijken naar leidingen, radiatoren, muurtjes 
die gemetseld moeten worden, vloerbedekking die verwijderd moet worden en 1001 andere 
dingen. De verbouwing verloopt naar wens en het huis begint steeds meer “mijn” huis te worden. 
Foto’s van de verbouwing zijn te vinden op mijn webdagboek: 
http://onceuponastitch.wordpress.com/ 
 
Maar natuurlijk gebeurt er in de winkel ook van alles. We hebben weer nieuwe patronen in huis, 
nieuwe boeken, nieuwe garens en patronen zijn onderweg en nieuwe stoffen. Ga er maar eens 
lekker voor zitten en geniet alvast mee van al het moois dat we al in de winkel hebben of dat 
onderweg naar ons is. 
 
Aanbieding 
Tot en met 31 december geldt dat op alle patronen van Franse ontwerpsters we 25% korting geven. 
Om het nog leuker te maken hebben we ook een Italiaanse en een Spaanse ontwerper  ☺ bij de 
aanbieding betrokken. De aanbieding geldt voor de patronen die we op voorraad hebben. Je kunt 
het beste een lijstje mailen met de patronen die je graag zou willen hebben, dan kijken we of we ze 
hebben. Het gaat om de volgende ontwerpsters: 
Tralala 
Marie Suarez 
Marjorie Massey (Le Passe Composee en Sous les Arbres) 
Isabelle Vaultier 
Le Jardin Privé 
Renato Parolin 
Barbara Ana Designs 
Reflets des Soie (uitzondering is Patricia Deschmidt 1814). 
 
Openingstijden rondom de feestdagen 
We zijn eind december op onze gebruikelijke dagen en tijden open. Op 24 en 31 december sluiten 
we een uurtje eerden, om 16.00 uur. Kom je met het openbaar vervoer, bel ons dan om de bustijden 
door te krijgen.  
 
Kadobonnen met een extraatje 
Wil je iemand blij maken met een kadootje en weet je niet precies wat die persoon wil hebben? Of 
wil je je eigen familie en vrienden het heel makkelijk maken? Geef dan een kadobon van De 
Handwerk Boetiek. Deze maand krijg je bij een kadobon van minimaal 10 euro een klein patroontje 
t.w.v. € 3,50- € 5,95 kado (onze keuze). Denk aan de patroontjes van JBW Designs, Bent Creek, 
Lizzia Kate, Vals Stuff en anderen. Natuurlijk verpakken we de kadobon feestelijk.  
 
En dan nu het leuke nieuws, alle nieuwe patronen en boeken die we binnen hebben gekregen. 
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Prairie Moon 
Twee erg leuke patronen van deze dames. De eerste geheel in stijl met hun gebruikelijke 
ontwerpen (ze ontwerpen erg veel voor Halloween), een Quaker Halloween patroon en de tweede 
is mooi voor elke gelegenheid. Deze patronen zijn nog niet in de winkel, maar verwachten we 
rond half november in huis te hebben. En als je dan gelijk begint, dan heb je de Quaker lap vast 
wel af voor Halloween 2011. 

  
Thine is the Trick and the Treat € 15,95 The Good Shepherd € 15,95 
 
Rosewood Manor Designs 
Karen Kluba van Rosewood Manor Designs heeft de laatste jaren steeds geweldige verrassingen. 
Deze keer is de knaller Trip Around the World Quilt. Dit boek met 34 pagina’s bevat niet alleen 
allerlei quiltvierkantjes om te borduren, maar ook het hele alfabet en allerlei suggesties over hoe je 
de ontwerpjes kunt gebruiken. De kleuren kun je heel gemakkelijk aan passen aan je eigen 
voorkeuren.  

 
Trip Around the World Quilt € 29,95 
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We hebben al wel de volgende nieuwe patronen van Karen in huis: 

                       
Blackwork Flowers €   14,75      Spring Quakers €  16,95 (geborduurd met Valdani garen) 
Het Blackwork patroon is ook erg leuk voor de dames die meedoen met de Souvenir de ma 
Jeunesse.  
 
The Sweetheart Tree 
Van Sandi hebben we weer twee schattige patroontjes, een schaarhangertje met speciale steken en 
een lief vierkant patroontje waar je makkelijk een kussentje van kunt maken. Bij het patroon zitten 
de knoopjes, dus als je de kleur aan wilt passen, is het handig om daar rekening mee te houden. 
 

  
Let’s Get Fancy Fob € 10,50 (met bedeltjes)  
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Val’s Stuff 
Altijd goed voor leuke, snel te borduren patroontjes die je op heel veel manieren kunt toepassen. 
Deze keer hebben we zowel een kerst- als een Halloween patroontje binnen gekregen. En wil je het 
Halloween patroontje wat minder Halloween maken, dan laat je de tekst weg en heb je een 
geweldig patroontje met drie gekke katten en twee pompoenen. Hetzelfde geldt voor het 
kerstpatroontje, de tekst kun je gewoon weglaten.  
 

   
Winter Wonderland € 4,25     Trick or Treat € 6,95 
 
The Workbasket 
Deze letter W is voor iedereen van toepassing, of je nu van schapen, konijntjes, katten of 
eekhoorntjes houdt, er is voor iedereen iets te vinden. 

 
W-Baskets € 12,50 
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Sue Hillis Designs 
Elk jaar komt Sue met een kerstman en dit jaar vinden wij ‘m wel heel erg leuk.  
 

 
Snowflake Santa € 10,50  
 
Notforgotten Farm 
Lori heeft een geheel eigen stijl, waar je van moet houden. Ik vind haar patroontjes erg leuk, ze zijn 
makkelijk te borduren en door de stof een koffie- of theebadje te geven, krijg je een mooi antiek 
effect. 

 
Azaiha Nye € 9,25 
 



 6 

 
Black Walnut Tree Sampler € 9,25 
 

 
Peace and Plenty € 9,25 
 
Little House Needleworks 
Diane blijft een “wonderwoman” met alle nieuwe patronen die steeds uitkomen.  
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Belle Pepper € 9,25 
 

 
The North Wind € 9,25 
 
 
JBW Designs 
Judy Whitman blijft een van mijn favoriete ontwerpsters. Ze zorgt niet alleen voor zelfgebakken 
koekjes op beurzen, maar ook voor de leukste patroontjes die eigenlijjk iedereen kan borduren en 
die heel toepasbaar zijn.  
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Christmas Village III € 5,95   Christmas Village IV € 5,95 
 

    
French Country Angel € 5,95   French Country – Scaredy Cats € 5,95 

   
Red Stockings I € 5,95    Red Stockings II € 5,95 
De rode kerstsokjes zijn mijn absolute favoriet. Wat een geweldig idee. Je kunt ze in alle 
kerstkleuren borduren die je kunt verzinnen (wit op een naturel linnen komt bij mij boven) en ze 
of gewoon over 2 draadjes borduren, of over 1 draadje waardoor je een mini-ornamentje hebt 
(ideaal voor zo’n klein kerstboompje).  
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Ink Circles 
Van Ink Circles weet je nooit wat voor patronen er weer uitkomen. Deze twee vond ik zelf erg 
leuk, vooral het Piccalilli lijkt me een leuke uitdaging om op zwarte stof te borduren. 

   
Red Square € 11,50     Piccalilli € 4,50 

 
Homespun Elegance 
Homespun Elegance heeft iets leuks voor het komende jaar, een Halloween patroontje voor elke 
maand. Dus als je nu alvast begint, dan heb je volgend jaar een mandje, tak, boompje of lint vol 
met ornamentjes. Natuurlijk kun je ze ook inlijsten. De patroontjes kosten € 8,25 per stuk en zijn 
geborduurd met een combinatie van overlopend en effen garen. Hieronder zie je alvast de eerste 
vier patroontjes. Geef je je nu op voor alle 12 patroontjes, dan ontvang je het 12e patroontje gratis! 

   
Stitching Witch € 8,25    Brooms for Sale € 8,25  

   
H is for Halloween € 8,25  Owls Night Out € 8,25
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Reinder Awaiting ornament met bedeltje € 9,25 
 
Blue Ribbon Designs 
Brenda heeft wat nieuws bedacht, je ontvangt bij dit patroon een plastic lineaaltje, dat 7,5cm 
vierkant is. Zo weet je altijd waar je moet beginnen. Leg het lineaaltje in de hoek van je stof en als 
je dan 7,5cm van boven en van rechts begint, heb je genoeg stof om het te laten inlijsten. Er van 
uitgaande natuurlijk dat je voldoende stof hebt ☺. En zo’n lineaaltje moet toch wel mooi 
opgeborgen kunnen worden, daar zijn de patroontjes voor. 

 
Blessed Beyond Measure € 15,95 
 
Blackbird Designs 

    
Flowers of the Field € 10,50   Waiting for the Harvest € 9,25 
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De dames bij Blackbird Designs weten altijd weer mooi patronen uit te brengen. De pompoentjes 
zijn misschien wat te laat, maar dan heb je ze alvast in huis voor volgend jaar. 
 
Samsarah 
Dit patroon van Samsarah vond ik erg leuk. Het origineel is geborduurd op een soort nylon tas 
(die hebben we helaas niet), maar je kunt zowel de sneeuwmannetjes als de kerstbomen natuurlijk 
ook voor heel veel andere dingen gebruiken. Bij de sneeuwmannetjes moest ik gelijk aan 
boekenleggers denken.  

 
Winter Tote and Clutch € 8,25 
 
 
Shakespeare’s Peddler 
Theresa heeft een nieuw Jenny Bean patroon uitgebracht en een Jenny Bean kerstornamentje.  

  
Jenny Bean’s Friendship Sampler € 13,50  Jenny Bean 2010 Christmas ornament € 4,75 
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Sampler Roundy € 6,95 
 
Raise the Roof 
Deze speldenkussentjes zijn te leuk om te laten liggen. Het sneeuwmannetje heb ik al geborduurd, 
nu nog het kussentje in elkaar zetten. 

 
Christmas and Winter € 6,95 
 
Cross Eyed Cricket 
Met alle sneeuw die is gevallen, is dit patroontje wel heel toepasselijk. De Autumn versie kunnen 
we ook bestellen en ik neem aan dat Spring en Summer nog volgen. 

 
Winter € 9,25 

 
Autumn € 9,25 
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Weeks Dye Works 
Nieuwe kleuren van Weeks Dye Works zijn onderweg naar ons. 

 
Tarragon, Michael’s Navy, Seagull en Goldenrod 
 
The Gentle Art 
Hetzelfde geldt voor de nieuwe kleuren van de Sampler Threads. 

 
Tiger Lily, Acorn en Fisherman's Wharf  
 
Stacy Nash Primitives 
We hebben weer een nieuwe zending patronen van Stacy Nash ontvangen. Ik ben zelf helemaal in 
de ban van het Sara Cricks patroon en ben daar dus al mee begonnen. Het zal wel even duren voor 
het af is, want er komt niet heel veel van borduren, maar wie weet lukt het nog om dit in 2010 te  
borduren. Verder zijn alle patronen van Stacy Nash vanaf nu verlaagd in prijs naar € 9,95! 

  
Sarah Cricket Pocket Roll € 9,95 Peacock Sewing Roll € 9,95 
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Pears and Strawberries Sampler Sewing Bag  € 9,95 Spring Hare Standing Pinkeep € 9,95 
 

 
Halloween Jack Sewing Roll € 9,95 
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Lizzie Kate 
De leukste sneeuwman van dit jaar, het patroon is onderweg en ik heb ontzettend veel zin om er 
gelijk mee te beginnen. Ik ben helemaal weg van de kleuren die Linda heeft gebruikt.  

 
Snowman 2010 € 4,50 
 
Country Cottage Needleworks 
En als we dan toch in de sneeuw zitten, dan is dit nog zo’n patroon waar je het liefste gelijk aan 
zou beginnen. 

 
Snowflake Serenade € 9,25 
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Plum Street Designs 
Deze twee patronen van Paula had ik al een tijdje in het verzier, maar het duurde even voor we ze 
binnen hebben gekregen. Voor zowel de katten-als hondenliefhebber. 
 

  
Boris € 10,50      Olga € 10,50 
Het zal wel duidelijk zijn welk patroon bij mij in de doos ligt ☺, ik geloof niet dat Miss Murphy zit 
te wachten op hondengezelschap. 
 
Vaupel & Heilenbeck 
We hebben een aantal nieuwe soorten band binnen gekregen, heel geschikt voor kerstpatroontjes. 
Helaas heb ik de prijzen hier niet bij me, dus die houd je nog tegoed. 

 
10 cm breed linnen band naturel met rode stipjes € 
 

 
Naturel band met witte stipjes 30cm breed €  
Heel geschikt voor elk winterpatroon. 
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Weihnachtliche Kleinigheiten € 11,95 
Bijzonder leuke kerstpatroontjes voor kaartjes, zakjes en kussentjes. 
 
Acufactum 
Het nieuwe kerstboek van Acufactum is inmiddels al een tijdje in de winkel, een echte must voor 
iedereen die van kerst houdt. 

 
Advent € 25,95 
 
UB Stickdesign 
Van Ulrike hebben we ook weer de nodige nieuwe kerstpatronen binnen gekregen. De patronen 
kosten € 7,50 per stuk 
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Einladung zum Advent    Weihnachtspatchwork 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Advent, advent, ein Lichtlein brennt  Weihnachten im Landhaus 
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Zweigart Belfast linnen 
In de Belfast linnens hebben we een nieuwe kleur erbij, een heel zachtgroen linnen. Het 
kleurnummer is 6047.  
 

 
 
Zo, dat was het voor deze maand. Er druppelen nog steeds wat patronen binnen, maar met de 
feestdagen voor de deur, kun je merken dat ook ontwerpsters met andere dingen bezig zijn. 
Bovendien is de beurs in Nashville over 2 maanden en dan willen we natuurlijk ook de nodige 
nieuwe patronen zien. De tickets en het hotel zijn geboekt, onze koffers zijn nog (net) niet gepakt, 
maar we zijn nu al bezig met boodschappenlijstjes. Wil je graag dat we iets meenemen uit 
Nashville, laat het mij dan weten. 
 
Ik wens iedereen heel fijne kerstdagen toe en een prachtig begin van 2011.  
 
Annemiek 
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