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De Handwerk Boetiek
Julianaplein 8
9301 LA Roden
www.dehandwerkboetiek.nl
info@dehandwerkboetiek.nl
050 50 162 85
Openbaar vervoer

Openingstijden:
Donderdag
Vrijdag
1e en 3e zaterdag v/d maand

13:00-17:00 uur
10:00-17:00 uur
10:00-17:00 uur

De winkel is heel goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Neem de trein naar
Groningen. Vanuit Groningen neem je bus 4
naar Roden. Je stapt uit op het busstation en
dan is het ongeveer 5 minuten lopen.

Colofon:
De Kerstcatalogus van De Handwerk Boetiek is een digitale uitgave, die verspreid wordt onder de klanten
van De Handwerk Boetiek. Alle tekst en foto’s vallen onder het copyright van De Handwerk Boetiek. Delen
van de catalogus mogen alleen met schriftelijke toestemming van De Handwerk Boetiek gebruikt worden
voor non-commerciële doeleinden.
Roden, november 2022
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1. Voorwoord
Deze week vieren we het 20-jarig bestaan van de winkel. Ik had niet gedacht dat het winkeltje van
20 jaar geleden zou uitgroeien tot een echte, stenen winkel. Wat ooit begon als een tienerdroom is
waarheid geworden. Half november 2002 begon ik met drie open dagen bij mijn ouders in de
boerderij. De woonkamer was omgetoverd
tot een borduurwinkel en ik had al mijn
borduurwerkjes uitgestald of opgehangen in
het jutebehang. Als ik de oude foto’s bekijk
(toen hadden we nog geen digitale camera)
dan voel ik nog hoe blij ik was dat mijn
droom van een eigen borduurwinkel
uitgekomen was.
De eerste jaren in de boerderij zijn de basis
geweest van de winkel. Elke eerste zaterdag
van de maand en later de eerste vrijdag en
zaterdag van de maand, stelden mijn ouders
hun huis ter beschikking en kon ik de
winkelspullen uitstallen. Langzaam maar
zeker bleef steeds meer van de
winkelvoorraad in de boerderij staan. De
deuren van de linnenkast werden
verwijderd, zodat daar de stoffen konden
liggen. En mijn vader hing diverse spotjes
op zodat de garens en de borduurwerkjes
beter uitkwamen.

In de keuken konden klanten
die “over ver” kwamen een
kop soep met een broodje
krijgen. Mijn vader zwaaide
daar de scepter en zorgde voor
aanvoer van koffie en thee. Op
donderdagavond hield ik
workshops aan de tafel in de
woonkamer en Jeannette
Douglas heeft haar allereerste
workshop daar gegeven.
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Na ruim drie jaren Esweg 31, werd wel duidelijk dat de winkel groeide en dat de ruimte bij mijn
ouders eigenlijk te klein werd. Dus gingen we op zoek naar een locatie voor de winkel. Het
duurde een tijdje voor we een geschikte locatie hadden gevonden, maar op 6 november 2006
konden we de deur openen van Julianaplein 6. Toen we de ruimte gingen bekijken zei mijn vader:
“Kind, hoe krijg je al die wanden toch vol?” Dat bleek niet zo’n probleem te zijn, de garens
konden nu mooi aan de wand hangen en ook voor verschillende modellen was nu meer plaats.
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Toen ik moest beslissen of
ik mijn huurcontract weer
voor een aantal jaren zou
verlengen, werd het tijd
om te kijken of het ook
mogelijk was om iets te
kopen. Dat ik uiteindelijk
letterlijk 1 deur zou
opschuiven had ik niet
gedacht toen ik mijn
zoektocht begon. Omdat ik
ook in het pand zou
wonen, moest het
woongedeelte ook geschikt
zijn. Gelukkig had mijn
huurbazin een goede
suggestie: “Ik zou het huis
hiernaast eens gaan
bekijken”, zei ze op een
middag, “Volgens mij is het net iets voor jou.” De rest is geschiedenis zoals ze dat zo mooi zeggen.
Na 11 maanden verbouwen konden we op 10 juni 2011 de deur openen van Julianaplein 8 voor
onze klanten. De woonkamer was verbouwd tot een echte borduurwinkel, met heel veel ruimte
voor alle garens en een
prachtige kast voor de
stoffen. Het versturen
en de workshops
vinden plaats aan de
keukentafel en
gelukkig heeft het huis
genoeg ruimte om
extra voorraad en
modellen op te bergen.

Inmiddels zitten we dus al elf jaar op Julianaplein 8. Wat mij betreft blijft De Handwerk Boetiek
hier nog heel veel jaren zitten.
Een winkel opzetten, uitbreiden, laten groeien en vooral laten bestaan doe je niet alleen. In de
afgelopen 20 jaren hebben heel veel mensen meegeholpen om van de winkel een succes te maken.
6

Daar ben ik heel dankbaar voor. Daarnaast wil ik onze klanten ook bedanken, want zonder
klanten heb je geen winkel. We hebben in de afgelopen jaren lief en leed met elkaar kunnen delen,
enthousiast kunnen zijn over nieuwe patronen, garens of stoffen, borduurwerkjes van elkaar
kunnen bewonderen en onze passie voor borduren kunnen delen.
Namens mijn moeder en mijzelf, bedankt!
Hartelijke groeten,
Reina en Annemiek
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2. Een cadeautje voor jou
Vijf jaar geleden gaven we klanten een pakketje om een biscornus van Ink Circles te borduren.
Het leek ons leuk om deze traditie van biscornus pakketjes bij bijzondere jubilea voort te zetten.
En dus hebben we voor ons 20-jarig jubileum Beth Seal van Summer House Stitche Workes
gevraagd om een biscornus patroontje voor ons te ontwerpen.
Beth heeft een patroontje voor ons ontworpen dat
past bij haar Snowy Woods patroon past. En om het
biscornuskussentje helemaal af te maken, heeft ze
ook een patroon voor de achterkant erbij
gedaan. Mijn moeder heeft het patroontje voor ons
geborduurd en in elkaar gezet en ik vind het een
snoepje.
Bij besteding van 15 euro ontvang je een pakketje
met het patroontje, 2 lapjes linnen voor de voor- en
achterkant, 3 strengetjes DMC, een naald en de
beschrijving hoe je de biscornus in elkaar moet
zetten.

Zie je iets dat je graag zou willen bestellen,
dan kun je vanaf donderdag 17 november 10.00 uur
bestellen via de webshop:
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/kerstcatalogus-2022/
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3. Annie Beez Folk Art
Ik ben dol op borduren voor de kerst, dat kan ik echt het hele jaar door doen. En mijn favoriete
kleuren zijn rood, groen, wit en goud. Ik ben dus groot fan van Gathering Holly. Dat is helemaal
mijn kerstsfeertje. Wat ik dan heb met dat blauwe kerstmannetje? Wel, ik heb de kerstman een
rode jas gegeven en zo past hij helemaal bij mijn kerstsfeertje
. Je krijgt dan gewoon een heel
ander effect.

Gathering Holly € 13,95

Tallow Berry Santa € 13,95

Deze sneeuwmannen zijn een mooie aanvulling op de sneeuwmannen die we al in de winkel
hebben. Dat je in de buik van die eerste sneeuwman nog zo’n leuk tafereeltje ziet, maakt een
ontwerp voor mij echt speciaal. Daar is over nagedacht denk ik dan. De andere sneeuwman heeft
een groot knuffelgehalte. Ik weet niet of ik de tekst eronder zou borduren, maar die mijnheer van
sneeuw mag zo naar binnen.

You Melt My Heart € 13,95

Cold Hands Warm Heart € 11,75
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4. Autumn Lane Stitchery
Dit jaar hebben we twee kerstpatronen van Autumn Lane Stitchery voor je klaarliggen. Ik heb ze
al een tijdje in huis maar speciaal bewaard voor deze kerstcatalogus. Het zal je niet verbazen dat ik
vooral viel voor al die vrolijke huisjes. De kerstman is bezig om zijn lijst af te werken. De
cadeautjes moeten natuurlijk wel op de goede plek afgeleverd worden. Of borduur de
sneeuwman die uitkijkt over de huisjes en weet dat hij nog wel even blijft staan, het is koud
genoeg met al die sneeuwvlokken.

Santa’s Coming to Town € 14,95

Let It Snow € 14,95

5. Barbara Ana Designs
Barbara Ana heeft een geheel eigen stijl van
ontwerpen. Deze 3 kerstpatronen zijn voor mij
echt weer eens iets anders. Dreaming of Mrs
Claus is een patroon dat misschien niet voor
iedereen is. Bij mij ging het knopje om toen ik
de geborduurde versie op Instagram zag en er
echt goed naar keek. Vooral de opstelling van
het patroon waarbij bovenin alleen de blauwe
stof te zien is, vind ik zo
mooi.
Dreaming of Mrs Claus € 13,95
De Christmas Cake trok gelijk mijn aandacht
door alle huisjes die erop staan. Je kunt al die
motieven gebruiken voor kleine ornamentjes,
maar deze kerstcake kun je ook gewoon
helemaal borduren, er eindeloos van genieten
en geen last van de calorieën hebben
.
En dan tot slot Santa’s Trip, een patroon dat een tijd geleden in delen is uitgebracht. Dat kun je nu
gewoon als groot patroon kopen. De kerstman heeft geluk en krijgt hulp van allerlei bosdieren om
10

de kadootjes op tijd af te leveren. Je kunt de 9 delen ook apart borduren en er je kerstboom mee
versieren.

Christmas Cake € 13,95

Santa's Trips € 16,25

6. Bent Creek
Eind vorig jaar heb ik de Christmas Cat geborduurd, heerlijk om zo’n grote, rode poes in een kleur
te borduren. En hij lijkt wel een beetje op Poekie
. De Holly + White staat nog op mijn lijstje van
Project 53, het is een leuk klein patroontje waar je een kerstornamentje van kan maken. Of
borduur het op iets grovere stof en doe het in een vierkant lijstje.

Christmas Cat € 7,75

Holly + White € 11,75 (met knoopje)

Wat ben ik blij dat de dames van Bent Creek hun oudere patronen weer opnieuw uitbrengen. Er
zitten echt pareltjes bij die ook na jaren nog steeds leuk zijn. Ik vind het altijd een teken van een
goed uitgedacht patroon, als het jaren nadat het uitgebracht is, nog steeds leuk is.
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Om te beginnen de Redbird Sampler. Wat een gezellig tafereeltje. Ik ben nu eenmaal dol op
huizen, vogels en kerstbomen. Je kunt in het alfabet bijv. je eigen initialen in een andere kleur
borduren. De Best Day Winter heb ik zelf eerder dit jaar geborduurd, wat een leuk patroontje is
dat. Ik heb er Weddigen 10,5draads linnen voor gebruikt, een prachtig linnen als je op wat grovere
stof wilt borduren.

Redbird Sampler € 11,75

Best Day Winter € 9,95

7. The Blue Flower
Kerst en dieren, ik kan er eigenlijk geen genoeg van krijgen. En dan zit er ook nog een poes bij.
Een lieve vriendin heeft vorig jaar dit patroontje voor mij geborduurd en hij staat het hele jaar in
de keuken, zodat ik er elke dag van kan genieten. De lama van de Holiday Card 2021 vind ik zo
vrolijk. Alleen al hoe hij zijn koppie houdt. En je kunt kiezen voor de grotere versie of alleen de
lama borduren voor een ornamentje.

Cozy Christmas Cat € 9,50

Holiday Card 2021 € 11,75
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De Tudor Ermine staat op mijn Project 53 lijst, want ik
ben dol op de Tudor dierenpatronen en dit hermelijntje
is zo schattig. Hij is goed verstopt tussen alle takken en
dennenappels. Ik ben er nog niet over uit hoe ik ‘m ga
afwerken, maar de Tudor Bee heb ik ingelijst en
misschien ga ik dat met Hermelijntje ook wel doen,
dan kunnen ze naast elkaar hangen.
Tudor Ermine € 9,50

8. Cottage Garden Samplings
De afgelopen twee jaar heeft Cottage Garden Samplings heel veel leuke patronen uitgebracht. Ik
vind het knap hoe ze steeds weer iets nieuws verzint en dat uitwerkt. Dit jaar hebben we een
kerstpatroon en het laatste deel van haar serie “A Year in the Woods”. De kerstman gebruikt een
stel blokken om de ster bovenop de kerstboom te kunnen plaatsen. En de kerstboom zit vol met
bosdieren, die eekhoorntjes zijn gewoon te schattig.
Het rendier is een geweldige afsluiting van haar serie van 2022. Wat een elegant rendier is dit. Er
zitten aardig wat kruisjes in deze patronen, meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Maar
wat heb je dan ook een prachtig resultaat. Je zou heel goed de Belfast 7139 voor dit patroon
kunnen gebruiken, een mooie, gewolkte Belfast linnen, die lijkt op de handgeverfde stof van het
patroon.

Christmas Star € 11,75

Year In The Woods 12 – The Reindeer € 10,75
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9. Nieuwe club van Cottage Garden Samplings
Er komt een geweldig leuke club van Country Garden Samplings aan. Een heel jaar
sneeuwmannen borduren en als je het eerste patroon ziet, dan weet je dat het echt genieten wordt
in 2023.
Voor elke maand ontvang je een sneeuwmanpatroon, in januari is dat de borduursneeuwman. Op
de foto kun je al wat meer zien van de andere sneeuwmannen en ik denk dat de een nog leuker is
dan de ander. Je kunt ze allemaal op 1 lap borduren of borduur ze apart en verwissel elke maand
je sneeuwman. Het lijkt me ook een heel leuk patroon om er een quilt van te maken.

Het gehele patroon is 528 x 378 kruisjes, dat wordt dus een behoorlijke lap. En als je ze
afzonderlijk wilt borduren, dan heb je natuurlijk 12 losse lapjes nodig. Acht patroontjes hebben
dezelfde afmeting, de rest verschilt. Misschien wil je de patroontje wel op verschillende kleuren
stof borduren. Of wil je ze op verschillende draadjes/cm borduren.
De club zelf bestaat uit het patroon met de bijbehorende garens, zowel DMC als de handgeverfde
garens. Iedere maand ontvang je de nog niet gebruikte kleuren DMC erbij en je kunt zelf aangeven
of je nog een extra strengetje wit nodig hebt. Zeker als je met 2 draadjes gaat borduren, kun je
ervan uitgaan dat je een behoorlijke hoeveelheid strengetjes nodig hebt.
Je kunt je dus opgeven voor het patroon en het garen en als we stof voor je kunnen meesturen, laat
dat dan maar weten. De stof zit dus NIET bij je maandpakketje.
Voor de eerste 3 maanden weet ik welke garens je nodig hebt, die ga ik bij Weeks Dye Works
bestellen. Wil je er zeker van zijn dat we dit garen voor je in huis hebben, geef je dan voor 1
december op voor deze club. En geef ook aan of je met 1 of 2 draadjes gaat borduren. Dat maakt
namelijk uit voor het aantal strengetjes dat je nodig hebt.
We beginnen dan in januari 2023 met deze club, zodra we het garen binnen hebben ;-).
Ik geef me op voor de sneeuwmannenclub 2023 van Cottage Garden Samplings.
14
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10. Crocette a Gogo
Marula heeft weer een
geweldig kerstpatroon
uitgebracht,
Aspettando Natale.
Je kunt hier werkelijk
van alles mee doen.
Uiteraard kun je
gewoon het hele
patroon borduren.
Maar die onderste rand
schreeuwt PINDRUM
tegen mij. En al die
andere motieven kun je
zo gebruiken voor een
ornamentje. Of een
klein schilderijtje. Of
een randje op een
handdoek. Al met al
weer een prachtig
patroon.
Aspettando Natale €
17,25

Marula heeft ook haar jaarlijkse kerstman
uitgebracht, dit is in mijn ogen zo’n heerlijk
ouderwetse kerstman. Die het druk heeft om de
vogeltjes in het bos ook een goede kerst te bezorgen.
Zie je dat een van de vogeltjes op de muts van de
kerstman is gaan zitten?

Babbo Natale 2022 € 11,75
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Deze twee patroontjes hebben we al in de winkel gehad, maar ze verdienen zeker een plaatsje in
de kerstcatalogus. Het kerststalletje is een heel lief patroontje dat je goed als ornamentje af kunt
werken. Het zou ook in een klein vierkant lijstje passen. Bij Xenos kun je vierkantje lijstjes van
10x10cm kopen en daar past dit patroontje heel mooi in. Hetzelfde geldt voor het kerstmannetje.
Wil je de tekst niet borduren, dan kun je altijd een aantal sneeuwvlokjes toevoegen.

12 days of Christmas – #12 Nativita € 9,50
9,50

12 days of Christmas – #11 Babbo Natale €

11. Cuore e Batticuore
Ik had het al gezegd he, kerst en dieren en ik ben verkocht. Deze kerstpatronen van Cuore e
Batticuore vind ik superleuk. Wat zijn het feestelijk uitgedoste schapen, ganzen, kippen en
konijntjes. Ik zou een poezenversie ook nog wel willen zien. Heel leuk dat de randjes onder de
dieren steeds verschillen. En je kunt natuurlijk ook een diertje borduren als ornamentje. Alleen al
die verschillende kerstkleding die ze aan hebben, daar val ik als een blok voor.

Christmas Is Hope € 14,75

Christmas Is Joy € 14,75
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Christmas Is Love € 14,75

Christmas is Peace € 14,75

12. Kerstrecept 1 – Gevulde wintermaaltijdsoep
Deze soep is heel makkelijk te maken, kun je goed invriezen en is ideaal voor een koude avond
waarop je wel een opwarmer kunt gebruiken. Of gewoon lekker als lunch. Je kunt zelf bepalen
welke groente je toevoegt en of je een vegetarische versie maakt.
Ingrediënten:
1 ui, gesnipperd
1 klein blikje tomatenpuree
2 bouillonblokjes
800 ml warm water
400 gram tomatenblokjes uit blik
2 eetlepels stoofkruiden (Stegeman)
2 groene paprika’s in stukken (je kunt hiervoor
ook 2 preien nemen, een zak gesneden groente
of wat je nog maar in huis hebt). Je kunt zeker
nog meer groente toevoegen dan de 2
paprika’s, het kan wel zijn dat je dan nog wat
vocht moet toevoegen.
Tot zover is de soep vegetarisch, voeg naar
wens toe:
1 bakje hamblokjes (125gr)
1 rookworst in stukjes gesneden
creme fraîche
Bereiding:
Verhit roomboter of olijfolie in een grote (soep-)pan en fruit de ui.
Als de ui glazig is, voeg dan de groenten toe.
Laat dit even opstaan en zet het vuur dan hoog. Je voegt nu de kruiden toe, bak dit 1 minuut mee
en voeg vervolgens de tomatenpuree mee, dit bak je ook 1 minuut mee.
Voeg nu het water, de tomatenblokjes en de bouillonblokjes toe. Breng het geheel aan de kook en
voeg eventueel de hamblokjes en rookworst toe.
Laat de soep zachtjes zo’n 30 minuten doorkoken.
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Je kunt de soep gelijk serveren met een royale lepel creme fraîche. Of vries het in, zodat je een keer
heel makkelijk eten hebt
.
Het geheim van deze soep zit voor mij in de stoofkruiden. Je kunt de soep zeker met andere
kruiden maken, maar hij smaakt dan gewoon anders.
13. My Fanny Design
Onlangs kwam ik op Instagram een
plaatje tegen van een patroon van My
Fanny Design. En ik was gelijk verkocht.
Wat een bijzonder leuke kerstmannetjes
heeft Clotilde ontworpen. Naast de
kerstmannetjes heeft Clotilde ook heel
leuke kerstornamentjes.
De twee patronen hieronder kun je op
allerlei manieren afwerken zoals je ziet.
Ik vind het wel iets hebben om ze in een
lijst te doen met een passepartout. En
dan die lichtjes erbij, zo gezellig. Maar je
kunt ze natuurlijk ook gewoon afwerken
als ornamentje en in de kerstboom
hangen. Of iemand anders er blij mee
maken.

The Christmas Ornaments 1 € 9,50

The Christmas Ornaments 2 € 9,50

Vind jij het ook zo gezellig om de kerstboom op te tuigen? Ik heb de laatste jaren geen kerstboom
meer (Poekie weet maar al te goed hoe je de kerstboom af kunt tuigen), maar het inrichten van de
winkel in kerstsfeer geeft mij hetzelfde gevoel.

19

Cozy Christmas € 9,50

Santa and the Xmas Foxes € 7,25

Ik zou de hele serie Santa Collection kunnen borduren, het ene kerstmannetje is nog leuker dan
het andere. Het zal je niet verbazen dat ik een grote voorliefde heb voor de kerstman met de
poezen en de kerstman met de uilen. Een van de twee kun je bewonderen in de winkel, ik ben
benieuwd of je kunt raden welke
.

Santa Collection 1 € 7,25

Santa Collection 2 € 7,25
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De afmeting van deze kerstmannetjes is 50 x70 kruisjes. Dat is een fijne afmeting om er bijv.
ornamentjes van te maken als je ze op 14 of 16 draads stof borduurt. En ze passen net in een lijstje
van 10x13cm als je ze op 12,6 draads stof borduurt. Of borduur ze op 11 draads band en maak er
vlaggetjes van die je ophangt. Of aan een stokje bevestigt. Mogelijkheden te over met deze
kerstmannetjes.

Santa Collection 3 € 7,25

Santa Collection 4 € 7,25

Santa Collection 5 € 7,25

Santa Collection 6 € 7,25
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Santa Collection 7 € 7,25

Santa Collection 8 € 7,25

Santa Collection 9 € 7,25

Santa Collection 10 € 7,25
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Santa Collection 11 € 7,25

Santa Collection 12 € 7,25

Deze patronen van een stolp gevuld met alles wat kerst is, vind ik superleuk. Ik ben dol op
stolpen, maar deze kun je iets makkelijker inrichten dan een echte stolp. Kies je favoriete
“inrichting” uit en pak je garendoos.

8 Dicembre € 7,25

25 € 7,25
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Hello Snow € 9,50

Noël € 9,50

Merry € 9,50
Als je op zwarte stof borduurt, heb je gelijk een heel dramatisch effect. In de goede zin van het
woord dan he. Ik vind deze patronen echt geweldig, je kunt ze helemaal borduren, of borduur
24

alleen een rij van de huisjes en maak er een pindrum van. We hebben zwarte Lugana (10
draden/cm) en zwarte Belfast (12,6draden/cm) in de winkel. Daar komen deze kleuren prachtig
op uit. En vind je helemaal zwart een beetje teveel van het goede, kies dan voor kleur 7026, dat is
een antracietgrijze kleur die heel goed past bij de patronen.

Baby it's cold outside € 14,95

Merry Christmas € 14.95

Winter Stitching € 19,50
En als laatste hebben we dit mooie tafereeltje. Je kunt het op grijze stof borduren, dat is
makkelijker dan op zwart en het effect is net zo mooi. Ik vind de subtiele lijnen van de huizen
prachtig en je gebruikt maar een paar kleuren voor dit patroon, dat is toch wel heel knap.
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29 December 1925 € 11,75
14. Handgeverfde linnens van Fiber on a Whim
We zijn heel blij met onze grote doos met handgeverfde linnens van Fiber on a Whim. Ik heb de
linnens eind augustus tijdens de Needlework Expo besteld en ze zijn net op tijd binnen gekomen
voor onze Kerst Open Dagen.
Het verven van borduurlinnens is een vak apart, zoals je kunt lezen in het interview met Kristin
van Fiber on a Whim. Ik vond het heel leerzaam om te zien hoe verschillende draadjes/cm de
kleur beïnvloeden. Dat er een verschil zou zijn tussen bijvoorbeeld aïda en linnen vind ik logisch,
dat zijn verschillende materialen. Maar het maakt dus ook uit of je 16 draads stof verft, of 14
draads stof.
Hieronder zie je de kleuren die we besteld hebben. Ik heb gekozen voor mooie, antiek gekleurde
stoffen waar je zowel merklappen op kunt borduren als bijvoorbeeld kerstpatroontjes of borduur
er een mooi setje accessoires voor jezelf op. Je kunt het linnen per stuk van 45 x 67cm bestellen.
Wil je bijvoorbeeld een grote lap van 67 x 90cm, bestel de kleur dan 2x.

Cocoa 14dr-Edinburgh - € 42,50
Cocoa 16dr-Newcastle - € 45,00

Cappuccino 14dr-Edinburgh - € 42,50
Cappuccino 16dr-Newcastle - € 45,00
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Cafe au Lait 14dr-Edinburgh - € 42,50
Cafe au Lait 16dr-Newcastle - € 45,00

Espresso
Espresso

14dr-Edinburgh - € 42,50
16dr-Newcastle - € 45,00

Wheat 14dr-Edinburgh - € 42,50
Wheat 16dr-Newcastle - € 45,00

Oatmeal
Oatmeal

14dr-Edinburgh - € 42,50
16dr-Newcastle - € 45,00

Let op: de kleuren zijn in het echt iets donkerder.
We hebben in de winkel nog een paar andere afmetingen en kleuren van Fiber on a Whim, daar
kun je nog naar vragen.

15. Interview met Kristin van Fiber on a Whim
Kun je ons iets meer vertellen over jezelf en hoe je ertoe gekomen bent om linnen stoffen handmatig te gaan
verven?
“In 2005 hebben we Fiber on a Whim geopend, met alleen quiltstoffen. In de loop der jaren zijn we
overgegaan op het handmatig verven van een breed scala aan quiltstoffen en garens. In 2017
vertelden een paar van onze klanten dat ze weer aan het borduren geslagen waren. Ze vroegen of
we ook borduurstof (aida of linnen) konden verven. We wisten dat we dat konden, dus besloten
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we de sprong te wagen en die stoffen te gaan verven en te gaan samenwerken met winkels om ze
te verkopen.”
Hoe werkt het proces van het verven van linnen?
“Het verven van stof is een langdurig proces. Het kan dagen duren voordat een stuk stof in de
verf is gezet en klaar is om naar een winkel te gaan. Het was een beetje een leerproces, omdat
borduurlinnen zich heel anders gedraagt dan quiltstof. We hebben geleerd dat de hoeveelheid
water die vlas tijdens het groeien krijgt, bepaalt hoeveel kleurstof het accepteert als we ermee
werken. Als het heel weinig heeft geregend, zal de stof de kleurstof afstoten, terwijl als er net
genoeg is gevallen het linnen de volledige hoeveelheid kleur opneemt. Het begin van een rol kan
ook een heel andere kleur krijgen dan het einde van de rol, wat altijd vermakelijk is. Er is geen
manier om dat te voorspellen, voordat de stof de kleurstof raakt, omdat alles er hetzelfde uitziet.
Pas als we de stof uit het bad halen, zien we de verschillen.”
Wat is je meest uitdagende kleur om te verven en waarom?
“Onze Eggshell-, Parchment- en Dulce de Leche-kleuringen zijn de meest uitdagende. De mate
waarin de stof bereid is om de kleurstof te accepteren, zal bepalen of de stof mooi goudbruin
wordt of een groene zweem heeft. Nogmaals, we kunnen niet weten hoe het zal gaan, dus elke
keer als we stof in een kleurbad stoppen, duimen we en doen we een schietgebedje. We zouden
willen dat we het helemaal onder controle hadden, maar dat dat niet zo is, is ook het mooie van
stof verven. We hebben maar weinig in de hand en voor de rest is het de basisstof, die bepaalt hoe
hij eruit wil zien.”
Is er verschil tussen het verven van linnen en het verven van quiltstoffen?
“We houden van quiltstoffen met veel spikkels en diepe, rijke kleuren. Daarom gebruiken we
methoden en kleurmengsels die deze uitkomsten opleveren. We wisten meteen dat dat bij
borduurlinnen niet zou werken. De meeste borduursters willen dat de achtergrond hun
borduursel accentueert zonder het te overheersen. Bovendien moeten ze de draden van de stof
kunnen zien om te weten waar ze de naald moeten steken. Dus hebben we voor onze
Needlework-Tints-lijn voor borduurstoffen al onze quilt-verfmengsels lichter gemaakt. Een
bijkomend voordeel is dat onze quiltstoffen perfect zijn voor het afwerken van speldenkussens,
kussens en dergelijke.”
Hoe kom je op ideeën voor nieuwe kleuren?
“We bedenken nieuwe kleuren als we denken dat onze kleurselectie te mager is. Soms gebeurt het
ook dat een kleurnaam die we willen gebruiken, ons ertoe aanzet om na te denken over welke
kleur die het beste vertegenwoordigt. We wisten dat we onze selectie neutrale kleuren in 2020
moesten uitbreiden, wat leidde tot onze Coffee Series-lijn. We speelden met een heleboel
verschillende kleurstofcombinaties om te bepalen wat we het leukst vonden. De grap was dat we
die dag geen van beiden genoeg koffie hadden gehad, dus alles wat we bedachten eindigde met
de naam van een koffiedrankje.
We voegen alleen nieuwe kleuren toe in de lente, zodat we het hele jaar hebben om uit te zoeken
hoe we extra kleuren in onze verfschema's kunnen verwerken en weten dat we het aankunnen.”
Wat is je favoriete kleur van handgeverfd linnen?
“We houden allebei van Cream & Sugar en Milk & Honey, omdat je daar bijna alles op kunt
borduren en elke kleur garen er goed op staat.”
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Wat is de grootst verandering die je de afgelopen 5 jaar in de branche hebt gezien?
“De grootste verandering die we in de branche hebben gezien, is het aantal nieuwe borduursters
dat door de pandemie ertoe gebracht is om te gaan borduren. Borduren is een zeer toegankelijke
vorm van handwerken in vergelijking met quilten. Afhankelijk van je niveau kun je kiezen
waarmee je wilt werken, van DMC en aida tot zijdegarens en linnen. We denken dat dit aspect
heel veel mensen aansprak die een hobby nodig hadden om een deel van hun tijd thuis door te
brengen. Die aantrekkingskracht werkt nog steeds.”
Waar haal je je ideeën vandaan? (favoriete vraag van klanten).
“Onze klanten reiken ons veel ideeën aan. Hun vragen helpen ons te bepalen hoe interesses
evolueren. Het gaat om simpele dingen als weten welke stof het goed doet, welke kleur steeds
meer gebruikt wordt , en zelfs of er een nieuw product aan onze lijn moet worden toegevoegd.
Het mooiste verzoek ooit kwam van de klanten die vroegen om borduurstoffen, omdat dat ons
ertoe bracht ons assortiment diverser te maken. We vinden het geweldig om deel uit te maken van
deze branche en het geeft ons veel plezier om te zien dat mensen foto's posten van hun projecten,
waarin onze stoffen worden gebruikt.”
9. Waar kunnen we jou vinden op social media?
“Op Instagram onder @fiberonawhim of op Facebook als je zoekt op Fiber on a Whim.”
Bijgaand een foto van ons beiden. Kristin Rodriguez (dochter) and Janelle Girod (moeder)

16. Happiness is Heartmade
Zo af en toe kom je een patroon tegen, waarvan ik dan denk: kijk hier kan ik goed mee laten zien
wat het effect van kleur is. Hieronder zie je exact hetzelfde patroon van Happiness is Heartmade,
de linker in verschillende kleuren en de rechter in één kleur. Ik was echt onder de indruk. Het is
namelijk helemaal niet makkelijk om een patroon te ontwerpen dat je zowel in meerdere kleuren
kunt uitvoeren als in 1 effen kleur. Je mist bij die ene kleur de mogelijkheid om door middel van
kleur, diepte toe te voegen in je patroon. En toch is dat hier uitstekend gelukt. Ik ben er niet uit
welke versie mijn voorkeur heeft, ik vind de meerkleurige versie erg leuk. In mijn hoofd ben ik al
favoriete kleuren groen, rood en bruin aan het uitzoeken. Maar ja, die rode versie, die is toch ook
wel heel mooi. Misschien op heel fijne stof of op 10 draads Lugana en dan over 1 draadje? Keuzes
genoeg.
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Voor het gemak hebben we alleen het meerkleurige patroon besteld, de rode versie (of welke kleur
je ook uitkiest) kun je dan namelijk ook borduren.

Christmas Reindeer In The Forest € 9,50

Antique Reindeer In The Forest € 9,50

17. Heart in Hand Needleart

Elk jaar kijk ik vol verwachting uit naar de kerstpatronen van Heart in Hand Needleart, Cecilia
heeft altijd wel een patroon of twee waar ik blij van word. Dit jaar heeft ze twee kleine patronen
die goed passen bij mijn project 53. De Pocket Round is ideaal voor een ornamentje, of koop een
rond doosje en bevestig het bovenop het deksel. Een paar chocolaatjes er in en je hebt een mooi
kerstcadeautje.
Haar jaarlijkse kerstman is wat mij betreft ook weer een succes. Ik houd er wel van als een
ontwerpster niet altijd de traditionele kerstkleuren aanhoudt. Dit kerstmannetje heeft een vrolijke,
roze-rood gestreepte jas aan, geen wonder dat de vogeltjes komen kijken wat hij mee heeft
genomen. De kraaltjes zitten bij het patroontje, je hebt er maar een paar nodig van elke kleur, dus
dat scheelt weer.

Pocket Round – December 25th € 8,50

Wee Santa 2022 € 9,95
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De Doodles-serie is al even uit, de kerstversie is net nieuw. Wat een leuke serie om te borduren.
We hebben de andere seizoenen ook in de winkel, maar omdat dit de kerstcatalogus is, heb ik hier
de Doodles Winter en Doodles Christmas opgenomen. Wat ik zo leuk aan deze serie vind, is dat je
de losse motieven voor van alles en nog wat kunt gebruiken, van kaartjes tot schaarhangertjes,
van handdoekrandjes tot speldenkussentje.

← Doodles – Winter (w/emb) €14,75

Doodles – Christmas (w/emb)€ 14,75

Christmas Tiny Town € 14,75

Halloween Tiny Town € 14,75

De Tiny Town serie is heel populair en wij snappen helemaal waarom. Deze dorpjes zijn gewoon te
leuk. Coby heeft Christmas Tiny Town al geborduurd en wat is dat toch een geweldig kerstpatroon.
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Halloween Tiny Town staat hoog op onze agenda om ook te borduren. Je kunt de Tiny Town
afwerken zoals wij hebben gedaan op een langwerpige canvas. Maar je kunt er ook een pindrum
van maken.

Onze geborduurde versie van Christmas Tiny Town

18. Hello from Liz Mathews
Vorig jaar heb je kunnen zien dat wij helemaal gek zijn op de “boompjes” van Liz Mathews. En
deze twee nieuwe boompjes zouden weer een mooie toevoeging zijn aan onze collectie. Wat ik zo
leuk en bijzonder vind, is dat de boompjes wel echt voor kerst bedoeld zijn, maar dat de
afbeelding neutraal genoeg is om ook de rest van het jaar op te hangen (of neer te zetten als je er
een boompje van maakt). Natuurlijk is de tekst van de 7th Day of Christmas bedoeld voor kerst,
maar je kunt er makkelijk een andere tekst in borduren of de stermotieven herhalen zoals ook te
zien is op het patroon van het boompje. Wat is jouw favoriet?

6th Day of Christmas € 16,25

7th Day of Christmas € 16,25
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Nog zo’n mooi neutraal winterpatroon is deze
Winter Garden. In het patroon zitten meer
kleuren dan ik in eerste instantie dacht. En
hoewel het voor de winter bedoeld is, vind ik
het een geweldig patroon om gewoon het hele
jaar te laten hangen.

(Foto: @elizabethanncanstitch op Instagram)

Winter Garden € 16,25

19. Historische Stickmuster
Dit jaar hebben Dorothee en Ute een prachtig kerstpatroon uitgebracht. Het staat vol met
motieven waar een borduurster blij van wordt. En wat ik zelf heel leuk vind: je kunt het in zijn
geheel borduren, maar er ook 4 aparte werkjes van maken. Of borduur 1 vierkantje als
speldenkussen of kies er een vierkant lijstje voor. En wat het patroon misschien nog specialer
maakt, je kunt kiezen uit twee kleurstellingen om het in te borduren: een oranje/rood versie of een
meer traditionele groen/rood versie. Beide kleurcombinaties staan op het patroon dus je kunt ook
beide versies borduren.

Stitcher’s Christmas € 15,00 (beide kleurversies staan in het patroon)
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En zoals ieder jaar geven de dames ook een gratis kerstpatroon uit dat je via hun blog kunt
downloaden. Je vindt de informatie over hun nieuwe kerstproject dus op hun blog:
https://www.historischestickmuster.de/blogs/news
Elke Adventszondag kun je een deel van het patroon downloaden. Dit
jaar begint het avontuur op zondag 27 november. Houd er rekening
mee dat de patronen aan het eind van het jaar van hun blog
verwijderd worden en niet meer beschikbaar zijn. Hieronder zie je
alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten.
Wij hebben alvast het pakketje garen voor je samengesteld. Je kunt
kiezen uit een setje zijden garen of een setje DMC garen.
Zijden garen voor HSM gratis kerstpatroon met antiek wit linnen €
27,50
(hierbij is uitgegaan van borduren met 1 draadje op 12,6, 14 of 16
draads stof. Wil je met 2 draadjes borduren op 12,6 draads stof,
vermeld dat dan in het opmerkingenveld. Op het 14 en 16 draads
linnen borduur je met 1 draadje.
DMC garen voor HSM gratis kerstpatroon € 10,85 (Ute gaat er vanuit
dat je met 2 draadjes borduurt als je DMC gebruikt).
20. JBW Designs
Ik heb het afgelopen jaar al veel patroontjes van JBW Designs geborduurd, ik ben dol op haar In
The Round serie. Kerstpatronen van JBW Designs staan ieder jaar weer hoog op mijn lijstje van “te
borduren patronen”. Dit jaar kan ik kiezen uit twee kerstboompjes die je zo leuk kunt afwerken
als ornamentje. Of de huisjes die echt te schattig zijn. Ik heb nog houten huisjes van de Wibra en ik
hoop eigenlijk dat ik ze daar op kan afwerken. En tot slot is er O’er The Fields We Go. Dat is dit
jaar echt mijn favoriet. Je kunt het patroon in allerlei kleurcombinaties borduren. We hebben
hiervoor speciaal kerstrood band in de winkel waar je het op kunt borduren, als je voor de
wit/rode versie kiest. Bijkomend voordeel is dat het band het ook makkelijker maakt om het
patroon als pindrum af te werken.

Christmas Tree Collection XI € 13,95

Petite Christmas Cottages € 13,95
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O'er The Fields We Go € 13,95

En dan hebben we de ultieme
ornamentjescollectie van JBW Designs, 4 boekjes
met elk 20 kerstornamentjes. Het zijn patronen
van Judy die niet meer beschikbaar zijn (out of
print), in tijdschriften hebben gestaan of die ze
speciaal voor deze boekjes heeft ontworpen. Wat
ik echt superhandig vind, is dat het boekje het
formaat heeft van een ansichtkaart én een
ringbandje heeft. Zo kun je het altijd plat
neerleggen.
½ meter rood 11 draads band 16cm € 5,50
½ meter donkerblauw 11 draads band 16cm € 5,50

Christmas Ornaments IV € 20,75

Christmas Ornaments III € 20,75

35

Christmas Ornaments II € 20,75

Christmas Ornaments I € 20,75

21. Exclusief pakket van Jeannette Douglas
Lang geleden, toen De Handwerk Boetiek nog maar net bestond, heeft Jeannette voor het eerst een
workshop bij ons gegeven. Ze was op bezoek bij familie in Nederland en is speciaal een middag
naar Roderesch afgereisd. We hebben een schattig naaldenrolletje geborduurd. Gewoon aan de
tafel in de woonkamer van mijn ouders. Met een klein groepje dames, want ja, de winkel was toen
nog niet zo bekend.
In 2013 is Jeannette weer gekomen om een workshop te geven: De Hollandse Merklap. Deze keer
hadden we 60 dames, verdeeld over twee dagen. En iedereen die er was, weet nog hoe warm het
toen was. In 2016 heeft Jeannette haar derde workshop gegeven, een Souvenir de ma Jeunesse rol
vol speciale steken en een borduurdoos waar de rol in opgeborgen kon worden en waar je nog de
nodige accessoires voor kon borduren. En weer was het bijzonder warm voor de maand
september.
Voor ons 20-jarig bestaan heeft Jeannette een exclusief patroon ontworpen. Een gezellig
kersttafereeltje met warme kleuren en de mogelijkheid om de tekst ook in het Nederlands te
borduren. Je borduurt het patroon op 14 draads Edinburg linnen met Soie d’Alger zijde. We
hebben alles in een handig A5 mapje gedaan, met een naald, zodat je gelijk kunt beginnen en alles
bij elkaar kunt houden.
Je krijgt zowel de Engelse als de Nederlandse versie en zoals je kunt zien, je kunt het patroon heel
goed personaliseren. Ik heb met zoveel plezier geborduurd aan dit patroon, het is echt een feestje
om te borduren.
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Exclusief pakket Prettige Kerst met zijden garens € 29,95
Hieronder zie je onze versie, ik heb het patroon gepersonaliseerd. In de hoeken heb ik het startjaar
en het jubileumjaar van onze winkel geborduurd. Tussen de bloempotten heb ik de afkorting voor
de winkel gezet en mijn moeder initialen (het is een cadeau voor haar) en als je heel goed kijkt, zie
je in de linker- en rechteronderhoek de intialen van mijn vader en mijzelf. Oh en ik heb nog een
hartje in de middelste bloempot geborduurd, als er iemand al deze jaren een hart voor de winkel
heeft gehad, dan is het mijn moeder wel.
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22. Interview met Jeannette Douglas
Jeannette was destijds de eerste ontwerpster die ik benaderde voor een interview in de
kerstcatalogus. Dat was in 2014 (!). Hoogste tijd dus om een nieuw interview met haar te houden
voor iedereen die Jeannette misschien nog niet kent.

Jeannette’s tweede workshop in 2013
Kun je iets meer vertellen over jezelf en hoe je in de ontwerpwereld terecht bent gekomen?
“Ik ben een dochter van Nederlandse immigranten die in de jaren 50 naar Canada zijn getrokken.
Ik lees, spreek en schrijf nog steeds Nederlands. Niet altijd perfect, ik weet het, maar toch ben ik
dankbaar dat ik het in ieder geval kan spreken.
Eind jaren 90, begin 2000 maakte ik een reis naar het westen langs Banff door de Rocky Mountains
en ik had een moment van licht. Het onweerde en de bliksem plaatste de bergen in zo'n scherp
reliëf dat ik ze wel moest borduren. Zo werd de Canadian Journey Series geboren, en dit was het
begin. Ik weet nu onbeduidend dat begin was en hoe klein de aantrekkingskracht van deze
patronen was, aangezien de Canadese Borduurders maar een heel klein deel uitmaken van de alle
borduurders in Noord-Amerika. Bovendien begon ik niet alleen met kruissteken, oh nee, ik ging
meteen over op speciale steken, niet beseffend dat niet alle borduursters al die moeilijke steken
konden borduren. Maar niettemin, ze verkochten goed en een nieuw bedrijf was geboren. Ik
werkte toen in de verpleging en bleef 10 jaar als verpleegster werken terwijl ik het bedrijf
opbouwde.”
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Wat is je favoriete ontwerp en waarom?
“Mijn favoriete ontwerp is ABC Sampler. Dat bestaat uit het alfabet in verschillende lettertypes en
speciale steken daaronder. Op plaats twee staat de Hollandse Merklap zijn, die heeft mijn hart.”
Is er een ontwerp dat je ooit nog eens zou willen maken?
“Ik heb altijd al een antieke merklap willen namaken en in het afgelopen jaar heb ik er een paar
bewerkt... die komen er aan!.”
Wat doe je nog meer dan ontwerpen?
“Tot 12 jaar geleden was ik verpleegster, maar de borduurindustrie bloeide en het was heerlijk om
de verpleging achter me te laten, ploegendienst was niet mijn beste vriend, het heeft 10 jaar
geduurd om mijn slaap weer op orde te krijgen. In mijn vrije tijd borduur ik graag patronen van
andere ontwerpers, en ik hou van lezen en reizen. Vroeger was ik lid van het Calgary
Philharmonic Choir - 20 jaar lang, wat ik geweldig vond, maar door al dat reizen heb ik dat
moeten opgeven. Nu maken we wandelingen in de bergen en lopen we dagelijks met de hond,
zelfs in de kou en sneeuw hier in Calgary.”
Borduur je al je ontwerpen zelf?
“Ik borduur een redelijk aantal zelf, maar maak ook vaak gebruik van een borduurster. Flo
Osborne benaderde me jaren geleden in Toronto toen ik daar het Creative Festival deed en ze zei
tegen me "Je hebt me nodig" Ik had al mijn eigen modellen geborduurd, maar ze had gelijk: ik heb
haar nodig en maak nog steeds gebruik van haar diensten voor bijna alle grotere ontwerpen. Ik
doe de kleinere die ik aankan zelf, en zij is met pensioen en heeft de tijd voor de 'grotere'. Ik heb
in de loop der jaren anderen geprobeerd, maar ik heb een Flo kloon nodig.”

Jeannette’s derde workshop in 2016
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Wat is de grootste verandering die je in de afgelopen 5 jaar hebt gezien?
“De laatste jaren is er een grote toestroom van borduursters die het borduren weer oppakken, wat
geweldig is. Daarom ben ik ook enkele gewone kruissteekpatronen ontworpen om nieuwe
borduursters aan te moedigen in de wereld van de kruissteek.”
Als je geen ontwerper was, welk beroep zou je dan hebben?
“Ik was misschien verpleegster gebleven, daar heb ik vooral van genoten. Maar ik ben erg
dankbaar voor het rijkere en vollere leven dat het ontwerpen me heeft gebracht. Ik zou
waarschijnlijk terug naar school zijn gegaan om grafisch ontwerper te worden.”
Wat is het laatste ontwerp dat je hebt geborduurd?
“Ik heb het patroon voor Annemiek geborduurd! Ben nu bezig met een ander ontwerp, voor The
black Needle Society en met nieuwe ontwerpen voor Nashville.”
Waar haal je je ideeën vandaan?
“Mijn ideeën komen van....... Goh ik weet het niet, de wereld om me heen? Ik ben gewoon iemand
die als kind al graag kleurde en kleine taferelen creëerde.... En misschien is dat wat borduren is:
kleine prentjes inkleuren met borduurgaren. Ik hou van decoreren, maar ik houd het wel simpel,
ik hou van bloemschikken (heb dat 5 jaar gedaan), ik hou van volkskunst schilderen (heb dat 5
jaar gedaan), en ik hou van borduren en antieke merklappen, dus al die dingen helpen om mijn
geest te openen voor al die dingen die aangenaam zijn als we proberen een gezellig huis en een
gelukkige omgeving te creëren.”
Waar kunnen we jou vinden op social media
“Je kunt me vinden op Facebook - Jeannette Douglas Designs, ook de JDD fanpagina's van
Jeannette Douglas is Our Common Thread en Jeannette Douglas Stitchers. Ook op Instagram
@jeannettedouglas.
Ik ben dagelijks te vinden op deze social media accounts, ik vind het leuk om te zien waar jullie
allemaal mee bezig zijn!”
Website: http://www.jeannettedouglas.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/jeannette.douglas.1
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/900348370052788
Instagram: https://www.instagram.com/jeannettedouglas/
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23. Andere kerstpatronen van Jeannette Douglas
Soms zit het mee en soms zit het tegen. Jeannette had mijn bestelling heel snel op de post gedaan
en vorige week kreeg ik dit bericht van de Canadese post:

En aangezien niemand over het weer gaat, wachten we gewoon rustig af wanneer de bestelling
binnen komt. We hebben van alle patronen een beperkt aantal besteld, wil je dus graag een
patroon hebben, bestel het dan alvast in de webshop, Ook als je nog tijdens de Kerst Open Dagen
in de winkel komt. Dan kunnen we het alvast voor je achteruit leggen als de bestelling wel
gearriveerd is.
Allereerst de schattige, nieuwe kerstpatroontjes van Jeannette. Ik ben zelf dol op Good Tidings en
het lijkt me ook een heel geschikt patroon voor een pindrum. En de kussentjes van Christmas
Cheer vrolijken elke kamer op. Het is een prachtige verzameling.

Christmas Cheer Pin Pillows € 17,25

Good Tidings € 11,75

Cozy into Witner is niet nieuw, maar wel een schattig patroontje. We hebben dit vorig jaar tijdens
de kerstworkshop geborduurd. Zoals gebruikelijk bij Jeannette heeft ze hier weer een aantal
speciale steken in verwerkt die het kussentje net even wat extra’s geven.
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Winter Posey hebben we nog niet in de winkel gehad, ik vind het zo’n schattig patroontje. Je krijgt
gelijk alles erbij, het linnen en het garen en uiteraard het patroontje zelf. Het linnen is 16 draads en
je krijgt er Gloriana Tudor Silk bij, echt een cadeautje voor jezelf.

Cozy into Winter € 12,50

Winter Posey pakket met garen € 24,95

Nog zo’n geweldig pakketje is de Patterned Pretties Christmas. Bij dit patroontje krijg je de zijden
garens en de stof voor de achterkant. Je kiest zelf een lapje 14 of 16 draads stof uit om bij te
voegen. Dit patroontje bestaat in zijn geheel uit platsteken. Het is heerlijk ontspannend om te
borduren en je houdt er een geweldig leuk kussentje aan over.
Tot slot hebben we een aantal exemplaren van de Christmas Sampler weer in de winkel (nou ja,
als de bestelling gearriveerd is). Dit patroon is echt een feestje om te borduren. Je borduurt
allemaal kerstmotieven in prachtige kleuren en tussen de motieven borduur je in allerlei talen
Prettige Kerstdagen, ook in het Nederlands. Je zou ook de namen van je familieleden erin kunnen
borduren. Het patroon is een feest van speciale steken en kerstmotieven en je kunt ook nog kiezen
uit twee kleurstellingen.

Patterned Pretties: Christmas € 16,75

Christmas Sampler € 25,95
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24. Kerstbingo
Het leek me leuk om dit jaar eens een bingokaart te maken voor deze kerstcatalogus. Met hulp van
een lieve vriendin is het gelukt om alle woorden op de juiste plek te krijgen. Heb je een activiteit
gedaan die op de kaart staat, dan mag je die afkruisen. En heb je vijf op een rij, dan heb je bingo.
Borduurbingo in dit geval, als beloning mag je een uur of twee heerlijk zitten borduren. Het gratis
patroontje van Misty Purcell van Luminous Fiber Arts is heel geschikt om nu te borduren. Lekker
een kopje thee of koffie erbij, kerstmuziekje aan en even lekker tot jezelf komen.

Bingokaart voor:

1e kerstkaart
ontvangen

kerst-koekjes
bakken

kerstboom
kopen

kerstboom
versieren

kerst-kaarten
versturen

kerstkrans
ophangen

kerstkadootjes
kopen

kerstmenu
uitzoeken

kerstukje
maken/kopen

gebroken
kerstbal
opruimen

beginnen met
kerstborduurproject

kerstliedjes
zingen

naar het tuincentrum

kerstfilm
kijken

Adventskaarsen
aansteken

kerstkadootjes
inpakken

kerstster
borduren

voer voor
vogels
uitstrooien

een heerlijke
boswandeling maken

Nieuwjaarsborduurproject
uitzoeken

kerstmarkt
bezoeken

Glühwein
drinken

kerstboodschappen
doen

doneren aan
goed doel

een moment
voor jezelf
hebben
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25. Kathy Barrick

Dit jaar heeft Kathy twee geweldige kerstpatronen uitgebracht. Ik vind vooral de kleuren heel
mooi, rustige kleuren, die de ontwerpen een antieke uitstraling geven. Natuurlijk kun je bij Happy
Christmas de kerstboom versieren met metallic garen of kraaltjes. Of voor de sneeuwvlokken op
de achtergrond een glimmertje gebruiken. Merry Christmas Wishes doet mij echt aan een oude
kerstkaart denken. Dat komt zeker door de kleuren. Je kunt zelf kijken of je de tekst wilt borduren,
of dat je er een Nederlandse versie van maakt. En houd je niet van tekst, dan laat je het gewoon
weg en schuif je het randje wat omhoog.

Happy Christmas € 13,95

Merry Christmas wishes € 13,95

Niet voor de kerst, maar zeker
voor de winter is het White
Winter Moth patroon. Ik zou
dit patroon gewoon het hele
jaar laten hangen. Je kunt de
Vintage Country Mocha heel
goed gebruiken voor dit
patroon. En je zou het
misschien niet zeggen, maar de
donkere kleur is heel
donkergroen
White Winter Moth € 16,25
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26. Kerstsokken
Verrassend genoeg is het ophangen van kerstsokken in Europa begonnen. Het verhaal wil dat Sint
Nikolaas (3e eeuw n.C.) bij een arme familie verbleef. De vader was zo wanhopig dat hij er over
dacht om zijn drie dochters als prostituees te verlopen. St. Nikolaas wilde helpen maar wist ook
dat de vader geen liefdadigheid wilde accepteren. Toen hij het huis in het donker verliet, gooide
hij drie goudklompjes naar binnen. Het goud belandde in de 3 sokken bij de open haard, die de
dochters hadden opgehangen om te drogen. Zo is de traditie begonnen van kinderen die sokken
ophangen of schoenen zetten bij de open haard.
Eerst gebruikten de kinderen gewone sokken hiervoor, maar in het begin van de 19e eeuw werden
hier speciale kerstsokken voor gemaakt.
Tegenwoordig heb je volop keuze uit borduurpatronen voor kerstsokken. Wij zijn dol op de
kerstsokken van Shepherd’s Bush. Sinds heel lang geleden brengen ze elk jaar een kerstsok uit, in
het even jaar eentje voor een man/jongen, in het oneven jaar een voor een vrouw/meisje. Zelf
gebruiken ze 8 draads linnen en perle garen voor de sokken, maar je kunt ze heel goed borduren
op 10 draads Weddigen linnen met 2 draadjes borduurkatoen. Het leuke is dat de sokken
behoorlijk groot worden, dus er kan een leuke verzameling cadeautjes in 😊.
Het patroon van dit jaar is Hector’s Stocking, een stoere kerstman die met zijn sneeuwmn de
schapen bewaakt. En vorig jaar hadden we Martha’s stocking, een engel die gezelschap heeft van
een rendiertje en diverse vogels. Bij de patronen kun je ook een setje bedels, kraaltjes en knopen
bestellen, die maken de kerstsok helemaal af.

Hector’s stocking € 11,75
Charms voor Hector’s stocking € 22,95

Martha’s Stocking € 11,75
Charms voor Martha’s Stocking € 22,95
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Een heel ander type kerstsok is deze van Stoney Creek Collection. Dankzij een klant (dank je F.)
hebben we gezien hoe mooi deze kerstsok is met alle bosdieren die erop staan. En zoals wel vaker,
als je de kerstsok geborduurd ziet, is ie zoveel mooier. Je kunt de kerstsok in de winkel
bewonderen, wij mogen ‘m even een tijdje lenen. Naast de kerstsok staan ook de andere twee
patronen in dit boekje.

Christmas in the Woods € 12,95

De geborduurde kerstsok van dit patroon.

27. Linnen kerstpakketje
Voor deze kerst hebben we weer een aantal van onze favoriete linnen stofjes verzameld. Je kunt
deze stofjes heel goed gebruiken om bijvoorbeeld de kerstmannetjes van My Fanny Designs te
borduren. Of gebruik ze voor de
kerstornamentjes uit de boekjes van
JBW Designs. Het zijn deze keer niet
alleen linnen stofjes van Zweigart,
maar we hebben ook Lambswool van
Permin toegevoegd, die zou je voor
de patronen van The Prairie Schooler
kunnen gebruiken, dat doet Pamela
ook. De lapjes zijn dus 12,6dr/cm en
zijn 25 x 35cm groot.

Van links naar rechts:
Permin linnen – lambswool
Belfast linnen 90 (uit de collectie)
Belfast linnen 1111 (met een glittertje)
Belfast 778
Belfast 7033

2022 12,6 draads linnen pakketje kerst € 16,95
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28. Luminous Fiber Arts
Een mens kan zo verwend worden, juist dit jaar heeft Misty een stel superleuke ornamentjes met
dieren uitgebracht. Ik kan maar niet kiezen welke mijn favoriet is. De een is nog leuker dan de
andere. Wij zouden kiezen voor de gewolkte blauwe Belfast dan komen de sneeuwvlokken goed
uit. Bij het patroon zit ook een template voor de vorm van de ornamentjes.
Zie je het niet zitten om er ornamentjes van te maken, dan kun je ze ook op een rij borduren of
onder elkaar. Misty heeft daar al een voorbeeld van gegeven. De patronen zijn onderweg en we
hopen dat ze op tijd arriveren. Het duurt vrij lang voor we ze bij de distributeur kunnen bestellen,
dus wees er snel bij.

Christmas ornaments 1 € 13,95

Christmas ornaments 2 € 13,95

PS: deze patronen zijn nog onderweg, we hopen dat ze er snel zijn.
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Naast deze superleuke ornamentjes heeft Misty nog een stel kerstornamentjes waar ik heel blij van
wordt. Ik ben zelf begonnen met Catty-Cane, dat vond ik zo’n grappig patroontje. Ik heb ook de
kleuren gebruikt die Misty heeft uitgezocht in plaats van mijn normale kerstkleuren. Zo is de
groen veel feller dan wat ik zou kiezen en is ook het rood wat sprekender. De kleuren doen het
heel goed op de stof. En ik ben aan het spelen met 1 en 2 draadjes borduren.Schaapjes doen het
altijd goed met kerst en deze schaapjes zijn wel heel lief. En ik kan me helemaal vinden in “Fleece
on Earth”. Gathering Snowflakes is een van de Gathering patroontjes. Met het koudere weer dat
op komst lijkt te zijn, past dit patroontje goed bij deze tijd van het jaar. Denk er ook eens aan om
het patroontje met wit garen op blauwe stof te borduren, dan krijg je een heel ander effect.

Catty-Cane € 9,50

Fleece On Earth € 9,50

Fleece Navidad € 8,50

Gathering Snowflakes € 13,95
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29. Interview met Misty Purcell van Luminous Fiber Arts
Het is altijd zo leuk om een ontwerpster beter te leren
kennen. Jammer genoeg konden Misty en ik elkaar
afgelopen maart niet voor het eerst ontmoeten, maar we
hope dat we in 2023 dat in Nashville wel kunnen doen.
We werken allebei op een universiteit, hoewel ik
natuurlijk geen les geef. Dat laat ik graag aan de
professionals over
.”
Kun je ons iets meer over jezelf vertellen en hoe je in de
ontwerpwereld terecht bent gekomen?
“Ik ben altijd creatief geweest. Als kind vond ik het al
leuk om te tekenen en te knutselen. Op de universiteit
raakte ik opnieuw geïnteresseerd in knutselen, met name
naaien, quilten, breien en borduren. Later ben ik gaan
haken en weven. Door de jaren heen heb ik veel geleerd
en heb ik ook meer vertrouwen gekregen in mijn
kleurkeuze, dus heb ik een paar dingen ontworpen: een
kleine quilt en een paar haakpatronen. Ongeveer vijf jaar
geleden raakte ik echt geobsedeerd door kruissteek
borduren. Een vriend die me goed kende, deed mij het idee aan de hand om een patroon te
ontwerpen. Ik maakte al Flosstube-video's en ik had ook een Etsy-winkel waar ik mijn weefwerk
verkocht, dus ik dacht dat ik dat best eens kon proberen. Dat was in de herfst van 2018, en
sindsdien ben ik ontwerpster!”
Wat is je favoriete ontwerp en waarom?
“Dat is waarschijnlijk het eerstvolgende ontwerp dat ik ga uitbrengen. Ik wil altijd heel graag
anderen laten delen in het laatste project waaraan ik heb gewerkt!”
Is er een ontwerp dat je ooit nog eens zou willen maken?
“Ja, het heeft lang geduurd voordat ik ben eindelijk dapper genoeg was om iets uit te proberen dat
ik jarenlang niet aandurfde, en ik ben opgelucht dat toen ik het eindelijk toch deed, het heel goed
uitpakte! Ik zal het begin 2023 uitbrengen. Afgezien van dat ontwerp, heb ik lang gedacht dat ik
een kerstsampler zou willen ontwerpen.”
Wat doe je nog meer dan ontwerpen?
“Ik ben universitair docent en geef introductiecursussen Spaans. In mijn vrije tijd borduur, naai,
quilt, weef, brei en haak ik. Ik hou ook van wandelen en ik doe aan yoga.”
Borduur je al je modellen zelf?
“Ik borduur veel zelf, maar ik heb ook een paar geweldige modelborduursters die me helpen. Ik
ben heel blij dat ik ze heb. Ze doen geweldig werk en maken het voor mij mogelijk om meer
ontwerpen uit te brengen dan ik anders zou kunnen.”
Wat is de grootste verandering die je de afgelopen 5 jaar in de branche hebt gezien?
“Het is mij opgevallen dat veel meer quilters geïnteresseerd raken in kruissteek borduren.”
Als je geen ontwerper zou zijn, welk beroep zou je dan hebben?
“Afgezien van mijn baan aan de universiteit: als ik geen docent of ontwerper zou zijn, zou ik,
denk ik, grafisch ontwerper zijn.”
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Wat is het laatste ontwerp dat je hebt geborduurd?
“Van mijn eigen ontwerpen was het een ornamentje voor Christmas
Ornaments. Christmas Ornaments 1 en 2 zijn ontwerpen van ornamentjes
met dieren die ik binnenkort zal uitbrengen. Het laatste ontwerp van een
andere ontwerper dat ik heb geborduurd was Cat Halloween Pendibule
van Dureen Jones.”
Waar haal je je ideeën vandaan?
“Soms komen er zomaar ideeën op in mijn hoofd terwijl ik iets anders aan het doen ben. Andere
keren speel ik wat in mijn ontwerpsoftware om te zien wat er gebeurt, of teken ik op mijn iPad
met Procreate of een schetsblok, en sommige van die tekeningen worden dan onderdeel van een
ontwerp. Ik houd een lijst bij van ontwerpideeën of woorden die onderdeel kunnen zijn van een
ontwerp. Soms word ik ook geïnspireerd door motieven in weef-, brei- of quiltwerken.”
Waar kunnen we jou vinden op social media?
“Ik ben op Instagram, Facebook en Pinterest als @LuminousFiberArts. Op Flosstube kun je mij
vinden onder mijn naam: https://www.youtube.com/c/MistyPursel .”

30. Gratis patroon van Luminous Fiber Arts

Als je het gratis patroontje van Luminous Fiber Arts wilt hebben, schrijf je dan in voor onze
nieuwsbrief. Let goed op, je moet je inschrijving bevestigen en dan krijg je een mail met het
wachtwoord voor de pagina waarop de kerstcatalogus met het patroontje staat.
Je kunt je hier inschrijven:
www.dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief
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31. Kerstrecept 2 – koffie-chocoladepudding met slagroom
Dit feestelijke toetje smaakt iets naar mokka en is niet al te zoet. Erg lekker en fantastisch om te
zien!
Ingrediënten (voor 6 pers.):
- 2 pakjes chocolade kookpudding voor ½
liter
- 1 liter melk
- 3 theelepels oploskoffie
- 1 eetlepel boter
- 1 à 2 eetlepels koffielikeur (bijv. Tia Maria)
- 2 dl slagroom
- 1 zakje vanillesuiker
Voorbereiden:
1. In pan chocoladepudding met 1 liter melk
koken volgens de gebruiksaanwijzing. Goed
roeren!
2. Erdoor roeren: oploskoffie, boter en een
scheut koffielikeur.
3. Schaal omspoelen met koud water.
Puddingmengsel erin schenken.
4. Pudding laten afkoelen.
Bereiden:
5. In kom slagroom met vanillesuiker
stijfkloppen. Overdoen in spuitzak
6. Slagroom op pudding spuiten.
7. Meteen opdienen.
Eet smakelijk!
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32. Madame Chantilly
Dit jaar hebben we weer een drietal vrolijke kerstpatronen van Madame Chantilly in de winkel. Ik
ben vooral gevallen door de verschillende manieren waarop je de patronen kunt afwerken. Zeker,
je kunt ze op een lap borduren en inlijsten zoals de foto’s laten zien. Maar wat als je de Christmas
Cake Pops apart borduurt en ze op een houten stokje afwerkt. Dan zijn het bijna echte cake pops.
Of als je de vierkantjes van Sweet Christmas gebruikt voor kerstkaarten, of kersthangertjes voor in
de kerstboom. Borduur ze juist op heel grove stof zodat ze veel groter worden of misschien wel op
heel fijn linnen, zodat het mini-ornamentjs worden voor in een klein kerstbooompje.

Christmas Cake Pops – 2022 € 16,75

Sweet Christmas – 2022 € 13,95
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Tot slot hebben we ook nog de Christmas Postcards.
Wat is dit een leuk patroon. Zo kun je voor iedere
speciale persoon in je leven een kerstkaart borduren.
Of borduur de diertjes apart als ornamentje. Of
borduur de guirlande met de kerstsokken apart als
randje op een handdoek. Of borduur ze allevier op
een lap stof en zoek er een mooi lijstje bij. En voor
de quiltsters onder ons, je kunt ze natuurlijk ook in
elkaar zetten met stof ertussen zodat je een vrolijke
kerstquilt hebt.

Christmas Postcards € 14,75

33. Een doos vol verrassingen – de grabdoos
Voor iedereen die niet langs kan komen maar toch wil genieten
van onze jaarlijkse uitverkop, hebben we ook dit jaar weer de
grabdoos in de aanbieding. Je ontvangt voor 24,95 aan patronen
uit onze jaarlijkse uitverkoop.
We sturen een brievenbusdoosje vol met patronen. We sturen
het cadeautje ook mee en je vindt vast wel een of twee
verrassingen in de doos.
We versturen het dus in een brievenbusdoosje, dat is wel zo
handig. Hoef je er niet voor thuis te blijven. Maar ja, zo’n mooi
ingepakt cadeautje doet het beter voor de foto
.
Laat je verrassen en bestel zo’n grabdoos voor het te laat is.
Grabdoos € 24,95

53

34. The Prairie Schooler
Het is ieder jaar weer spannend, komt er nog een nieuwe kerstman van The Prairie Schooler uit?
Dit jaar werden we al in het voorjaar getrakteerd op een nieuwe kerstman. Deze keer met 3
pinguins en het noorderlicht. In de wereld van een ontwerpster kan dat
. En zoals ieder jaar
heb ik in de maand juli het patroontje geborduurd op mijn geliefde 10 draads Weddigen linnen.
Maar wat is er nu leuker dan de jaarlijkse kerstman van The Prairie Schooler? Acht nieuwe
kerstmannetjes van The Prairie Schooler!!! Dit jaar werden we verrast met niet alleen de jaarlijkse
kerstman van The Prairie Schooler maar ook nog met een nieuw patroon waarin acht
kerstmannetjes zijn opgenomen. Je kunt ze heel goed gebruiken als kerstornamentjes. De een is
nog leuker dan de andere. Coby heeft er 6 geborduurd en daar een geweldig leuke guirlande van
gemaakt met vilten sterren van de Wibra. En ik, ik ben oh zo gelukkig dat er in 2022 nog een
nieuw patroon van The Prairie Schooler is uitgekomen.

2022 Schooler Santa € 7,25

Merry Mini Surprise € 13,95
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35. Shannon Christine Designs
We hebben al eens eerder patronen van Shannon Christine Designs in de winkel gehad, maar nu
werkt deze ontwerpster met onze distributeur en is het makkelijker om haar patronen te bestellen.
En ze heeft een heel stel leuke kerstpatronen. Je kunt kiezen uit heel verschillende type patronen.
De 2021 Christmas Club is vooral heel vrolijk, ik ben vooral dol op de kleuren. Niet echt
traditionele kleuren, maar wat sprekendere kleuren en heel lieve motieven om te borduren.

2021 Christmas Club 1 € 11,75

2021 Christmas Club 2 € 11,75

2021 Christmas Club 3 € 11,75
2021 Christmas Club 4 € 11,75
Aan de andere kant heeft ze ook onderstaande patronen die ik ook prachtig vind. Voor mij zijn dit
meer op merklappen geïnspireerde patronen. Met prachtige sneeuwkristallen, kerstbomen en
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randen. Alle elementen kun je ook heel goed weer apart gebruiken. En door de kleuren die ze
heeft gekozen, is het ook een modern borduurwerk, dat ook jongeren aan zal spreken.

Falling Snow € 20,75

Winter Snowfall € 20,75

En dan hebben we nog Rustic Christmas, de titel
zegt eigenlijk alles al. Dit zijn wel echt mijn
kerstkleuren. En die geblokte achtergrond is wel
even werk om te borduren, maar geeft het ook beslist
die rustieke uitstraling. Dat vogeltje vind ik echt zo
schattig, maar de kerstboom trekt mij ook.

Rustic Christmas € 16,25
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36. Shepherd’s Bush
Na het borduren van Scary Ewe kon ik
het niet laten om gelijk aan Merry Ewe te
beginnen. Wat zijn dit toch leuke
patroontjes om te borduren. Ik ben er
twee avonden mee bezig geweest en
Coby heeft er een prachtig kussentje van
gemaakt. Je borduurt met 2 draadjes op
10draads linnen (anders past het knoopje
niet) en je kunt weer een volledig
pakketje kopen. We hebben er het garen,
het linnen, het patroontje met knoop, de
stof voor de achterkant van het kussentje
(de stof zie je op de achtergrond) en het
witte lint voor de afwerking. Oh, en er zit
ook een naald bij, zodat je gelijk kunt
beginnen.

Merry Ewe compleet pakketje € 14,95
Dan hebben we nog twee pakketten over van
onze kerstworkshop. Voor deze workshop
hebben we Wintertide Sampler van Shepherd’s
Bush geborduurd. Ik had het patroon al jaren
geleden geborduurd en het hangt boven mijn
bureau. De merklap bestaat uit 25 randen met
speciale steken, er zit zelfs een rand met open
naaiwerk in. Je krijgt het volledige pakket van
Shepherd’s Bush (met zijden garens en kraaltjes)
en je krijgt de Nederlandse werkbeschrijving en
een proeflapje bij.

Wintertide Sampler met Nederlandse
beschrijving en proeflapje € 49,50
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37. Nieuw in de winkel: Sulky garen
Wij zijn heel blij dat we vanaf nu Sulky no. 12 petites garenklosjes in de winkel hebbe. Misschien
ken je de naam wel van Amerikaanse flosstube filmpjes. Het wordt vooral geroemd omdat het
heel fijn borduurt, maar misschien wel belangrijker, het dekt op 11, 12 en 14 draads stof
supergoed. En je hoeft maar met 1 draadje te borduren.
Het lost ook gelijk het eeuwige dilemma op, of je 1 of 2 draadjes gebruikt op 14 draads stof. Met
de Sulky klosjes borduur je gewoon met 1 draadje en het dekt prachtig. Ik heb even een sterretje
geborduurd op 11 draads donkerblauw band met wit Sulky garen en op 14 draads stof hetzelde
sterretje. Ik vind het echt heel mooi. En het garen borduurt heel fijn. Ik raad aan om er een naald
no. 24 voor te gebruiken, dan krijg je het garen makkelijk door het oogje.
Sulky heeft naast een aantal effen kleuren ook een leuk assortiment aan gemeleerde kleuren, die
kun je uitstekend gebruiken voor bijvoorbeeld een groter werk dat je in een overlopende kleur
wilt borduren.
Daarnaast is het garen ook nog eens heel voordelig, op een klosje zit 46 meter en je borduurt met 1
draadje. Ter vergelijking, een strengetje DMC is 48 meter (8 x 6draads) en als je dan met 2 draadjes
borduurt, het je 24 meter om mee te borduren. Een klosje kost 1,55. Er zijn niet zoveel kleuren als
bij DMC maar ze hebben een heel goede range van kleuren en een omzettingstabel van DMC naar
Sulky zodat je kunt kijken of je de kleur kunt omzetten.
Wat ik zelf heel fijn vind, is dat ze naast de gewone zwart ook een heel donkergrijze kleur hebben,
ter vervanging van DMC 3799. Om je een idee te geven, de meeste patronen van The Prairie
Schooler kun je zo omzetten naar Sulky.
Het garen is 100% katoen en je kunt de effen kleuren wassen tot 95 graden en de gemeleerde
kleuren tot 40 graden. Verder hebben de klosjes een “snap closure” waardoor je geen last hebt van
klosjes waarvan de draad helemaal losschiet.
We willen je graag kennis laten maken met dit fijne garen en hebben twee setje samengesteld. Kies
uit de kerst of de winter? versie. Wij hebben er alvast een naald no.24 bijgedaan, zodat je gelijk
kunt beginnen.

De rode collectie (kleuren 0169, 1039, 1147, 1169 en 4042 € 7,50
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De kerstcollectie: 0169, 1147, 1169, 4051, 1174, 0051, 1001 en 4002 € 12,00
De andere kleuren van Sulky vind je in onze webshop:
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/garen/katoen/sulky/

38. Summer House Stitche Works
De kleuren die Beth gebruikt hebben, zijn
nagenoeg dezelfde kleuren als die je voor Snowy
Woods gebruikt. Wij hebben het grijs vervangen
door wit, dat vonden we wat vrolijker. Heb je dus
de smaak van de biscornus te pakken, dan kun je
met de strengetjes DMC die bij het pakketje
zitten, zo verder borduren aan de Snowy Woods
biscornus patroontjes.

Snowy Woods € 11,75

Kom je binnenkort in de winkel, kijk dan even goed naar onze uitvoeringen van deze patroontjes,
we hebben er 1 op 11 draads stof geborduurd, ons cadeautje is op 12 draads linnen geborduurd en
de laatste twee zijn respectievelijk op 14 en 16 draads geborduurd. De patroontjes zijn allemaal
even groot, maar je kunt goed zien dat er echt verschil in de afmeting zit, afhankelijk van de stof
die je gebruikt hebt.
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Eerder dit jaar heb ik al Winter Whites van Summer
House Stitche Workes geborduurd en die heeft
Coby nu afgewerkt in een pindrummetje. Wat is het
toch verslavend om pindrumpatroontjes te
borduren. Ik heb voor 10cm breed naturel band
gekozen, omdat dat het iets makkelijker maakt om
de pindrum in elkaar te zetten. Je hebt dan een
vaste rand om de boven- en onderkant vast te
zetten. Maar je kunt het patroon natuurlijk ook op
gewoon linnen borduren.
Winter Whites € 11,75

Dan hebben we inmiddels de complete serie van de “seizoenen” binnen. Na Winter Cometh
hebben we nu ook Spring Awakens, Summer Refreshes en Autumn Provides. Ik heb deze zomer
een omzetting gemaakt voor
Summer Refreshes van de 3
DMC kleuren naar
Threadworx kleuren. Dat
was zo leuk om te doen, dat
ik voor de andere seizoenen
ook een omzetting naar
handgeverfd garen heb
gemaakt. En de stof hebben
we aangepast naar een van
de gewolkte Belfast stoffen.

Winter Cometh € 11,75

Je kunt als eerste kiezen voor de omzetting van Winter Cometh. Hier hebben we een pakketje van
gemaakt met 12,6 draads Belfast linnen, 3 strengen Threadworx garen en uiteraard het patroon.
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Winter Cometh pakket met 12,6 draads linnen en 3 strengen Threadworx € 33,95
Wil je de andere seizoenen ook met onze omzetting ontvangen, vermeld dat dan in het
opmerkingenveld van je bestelling, dan zetten we je op de lijst.
39. Kerstrecept 3 – een heel makkelijker kruimeltaart
Rond de feestdagen kan het gebeuren dat je
onverwacht nog visite krijgt. En wat is er dan
lekkerder om een zelfgebakken kruimeltaart te
serveren. Dit recept is heel makkelijk om te maken en
je kunt de vulling afwisselen, denk ook aan
kersenvlaaivulling of bijvoorbeeld als het weer in het
seizoen is, rabarbervulling. Voor deze tijd van het jaar
is een gewone appelvulling wat mij betreft ideaal.
Ingrediënten:
300gr bloem
180gr bastersuiker
180gr (room-)boter, koud
Snufje zout
6 goudreneitten of andere zure appels
Kaneel
Zakje vanillesuiker
Paar eetlepels basterdsuiker
Lage taartvorm ong. 24cm doorsnede
Bereiding:
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1. . Schil de appels en snijd ze in stukjes. Ik vind het lekker om er royaal kaneel over te doen,
een zakje vanillesuiker en als je dat wilt nog 1-2 eetlepels bastersuiker. Het is lekker om dit
even te laten staan zodat de kaneel en suiker goed in de appels kunnen trekken.
2. Verwarm de oven voor op 180 graden.
3. Doe de bloem met de suiker, koude boter en snuf zout in een kom. Snijd de boter in kleine
stukjes en verkruimel de stukjes boter als het ware door de rest van het deeg met de toppen
van je vingers. Het is de bedoeling dat je echt een kruimelig deeg krijgt.
4. Vet de taartvorm goed in en gebruik 2/3 van het deeg voor de bodem en de zijkanten.
Druk dit goed aan en verdeel het deel zo gelijkmatig mogelijk over de taartvorm.
5. Stort nu de appels in de taartvorm en gebruik de rest van het deeg om de stukjes appel te
bedekken.
6. Bak de kruimeltaart in ongeveer 30 minuten gaar.
7. Het is heerlijk om de taart te eten als hij nog een beetje warm is, het is dan wel wat lastiger
om de stukjes goed uit de taartvorm te krijgen. Je kunt er ook voor kiezen om de taart
helemaal af te laten koelen. Een bolletje vanilleijs erbij doet het ook altijd goed.
40. Teresa Kogut
We hebben een leuke verzameling kerstpatronen van Teresa en ik kwam er achter dat ik ze nooit
in de webshop had gezet. Hoogste tijd dus om dat te doen. Want Teresa heeft echt een eigen stijl
van ontwerpen en haar kerstpatronen stralen voor mij echt kerstsfeer uit.
Het leuke is dat je een ontwikkeling in haar patronen kunt zien. Teresa is een artiest en verkoopt
haar schilderijen. Die heeft ze sinds een aantal jaren ook omgezet naar borduurpatronen. Bij
Believe bijvoorbeeld zie je dat je de hele achtergrond ook borduurt, net als bij een schilderij. Maar
wij weten als borduursters, dat dat niet echt fijn is om te doen. Haar latere patronen hebben dit
dus niet meer en ze heeft ook de ¼ en ¾ kruisjes weggelaten. Zo wordt het borduren van haar
patronen een stuk leuker
.

All the Things € 12,95

Believe € 12,95
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Ol’St Nick € 12,95

Hope for the World € 12,95

Belsnickles € 12,95

Struttin € 12,95
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Oh Deer, It’s Christmas € 12,95

Snow Penny € 12,95

Season’s Greetings € 12,95

Mr Freeze € 12,95
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Primitive Santa € 12,95

Santa & Reindeer Ornaments € 12,95

Let it Snow € 12,95

Snowman & House Ornaments € 12,95
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Tis Near Christmas Day € 12,95

Up on the Housetop € 12,95

Peaceful Snow € 12,95

Joyful Scene € 12,95
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Peaceful Snow € 12,95

Joyful Scene € 12,95

Ik heb een van de patronen van Teresa
gebruikt om deze adventskalender van
de Action om te toveren tot een
borduuradventskalender. Als je een
patroon wilt gebruiken voor een object
dat een bepaalde afmeting heeft, dan
moet je soms het patroon wat aanpassen.
Zoals je ziet heb ik het wat smaller
gemaakt door de halve cirkels aan de
rechterkant weg te laten. En dat heb ik
ook aan de bovenkant gedaan. Zo paste
het precies in de opening. Uiteraard kun
je ook nog met de stof spelen. Dit is op
10 draads Britney geborduurd zodat het
groot genoeg zou zijn. Omgekeerd kun
je ook voor fijner linnen kiezen als je
meer kruisjes van het patroon wilt
borduren. Het is wat rekenwerk, maar
zeker de moeite waard.
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41. Twin Peak Primitives
Er is weer een nieuwe sneeuwman uit van Twin Peak Primitives. Ik ben nog steeds helemaal in de
ban van hun jaarlijkse sneeuwmannen en ook deze vind ik weer heel leuk. Die geruite broek, zo’n
trui met een sneeuwman (het zijn altijd de details die een patroon zo leuk maken), dat konijntje
dat een appel heeft gekregen, ik ben helemaal fan.
Je kunt ook kiezen voor de Smiling Face, wat is dat een vrolijke sneeuwman. En tja, als er dan een
dorpje in zijn hoed verwerkt is, dan ben ik om. Ik vind vooral zijn uitdrukking zo lief, dat vind ik
dus echt knap, met zo weinig kleuren toch zo’n uitdrukking voor elkaar krijgen.

Twin Peak Snowman 2022 € 14,75

Smiling Face € 11,75

Dan zijn er twee nieuwe kerstmannen, die allebei een prachtige, nostalgische uitstraling hebben.
Dekerstman van 2022 zou zo van een tekening van Anton Pieck kunnen komen. De Kris Kringle is
mijn favoriet. Ik zou die Amerikaanse vlag weglaten, dat is niet zo mijn ding, maar de rest…… Je
zou deze kerstman ook heel goed als stand-up kunnen afwerken.

Twin Peak Santa 2022 € 16,25

Kris Kringle € 14,75
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42. UB Stickdesign
Van UB hebben we weer een prachtig kerstboek binnen. Wat is het toch altijd genieten met de
kerstpatronen van Ulrike Blotzheim toch altijd mooi. Er straalt zo’n fijne sfeer van uit. Dit jaar
vind je in het kerstboek een geweldige kerstfiets met allerlei pakjes, een kerstelf die alvast de
chocolademelk aan het proeven is, er staat een rendier in, die probeert om allerlei pakjes nog op
tijd te bezorgen en je vindt er ook diverse kleinere motieven in die je voor kerstkaartjes of
kerstornamentjes kunt gebruiken.

Weihnachtszeit € 26,90
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Dan hebben we ook nog een aantal losse patronen binnen. Willi und Hermine kon ik niet
weerstaan gezien mijn voorliefde voor uiltjes. Wat een schattig koppeltje is dit. En hoe leuk dat ze
op zo’n takje zitten, die uit de zijkant van de lijst komt. Daar is echt over nagedacht.
Een favoriet hier in de winkel is Treffen der Waldtiere, zo’n lief tafereeltje. Ik ben dol op de
kersttruien die het konijn, de rendieren, het eekhoorntje en het vogeltje aan hebben. Ook leuk om
een van de dieren te borduren en in een klein lijstje te doen.

Willi und Hermine € 10,75

Treffen der Waldtiere € 10,75

Een heel ander patroon qua sfeer is Weihnachten. Ik vind de moderne sfeer heel leuk en de
kleuren zijn weer prachtig uitgekozen. Borduur een van de panelen en maak er een boekenlegger
van of een kersthanger. En ik moet steeds lachen als er weer een kerstelfje zich half verstopt achter
zo’n kerstboom.
En dan hebben we nog Sternenschmuck, dat vind ik misschien wel het knapste van Ulrike, ze kan
voor iedere smaak iets ontwerpen. Dit patroon heeft ook wel de gezellige sfeer van ouderwetse
kerst(ornamentjes) maar door die strakke ster toe te voegen aan de ornamentjes, wordt het een
veel moderner patroon. De ornamentjes zelf zijn natuurlijk goed te gebruiken als kerstornamentjes
voor in de boom.
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Weihnachten € 10,75

Sternenschmuck € 10,75

43. Diverse ontwerpsters
Amy Bruecken Designs
Als er een ontwerpster is die humor in haar patronen
verwerkt dan is het Amy wel. De Little Cuties zijn een
mooi voorbeeld, een pinguin die op een hartje staat,
een kardinaal die op het hoofd van een sneeuwman
staat, het kan niet op.

Little Cuties € 11,75
De kerstman viert een vrolijke feestje met zijn vriend
de sneeuwman, je zou toch zo mee willenzingen.
Ho Ho Ho € 11,75
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Dit patroontje vind ik zelf heel toepasselijk, af en toe is het goed om jezelf voor te houden dat het
goed komt. Je kunt de kraaltjes en mini-knoopjes er bij bestellen, dan is het helemaal af.

Every Little Thing € 11,75

Every Little Thing Emb. Pack € 7,25

Artful Offerings
Deze ontwerpster is een echte favoriet hier geworden. Ik kan vooral genieten van de dieren die ze
in haar patronen verwerkt. Afgelopen jaar waren dat de konijntjes en het rendier die in een
bijpassende kersttrui de kerstboom aan het optuigen zijn. Wij hebben afgelopen zomer dit patroon
gebruikt voor onze Kerst in juli workshop. Voor dit jaar heeft Karina ons verwend met allemaal
huisjes. Ik vind het echt een geweldig patroon. Je kunt het woord Peace vervangen door Vrede of
Kerst/Winter of je kunt de banner weglaten. Ik ben erg in de verleiding om het patroon te
borduren zonder de banner en om er dan een pindrum van te maken.

Kind & Gentle Woodland € 13,95

Winter’s Peace Sampler € 13,95

Country Cottage Needleworks
Wat is er leuker dan uitkijken naar de kerstman. Deze
kindertjes kijken vol spanning naar buiten of de kerstman
komt.
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Waiting For Santa € 10,95
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From the Heart
Een Quaker patroontje borduren is altijd leuk en dit
patroontje brengt je helemaal in kerststemming. Je
kunt je twee favoriete kerstkleuren uitkiezen en
gelijk beginnen. Ik zie het al helemaal voor me in de
nieuw Sulky garens met groen en rood.

December Quaker € 9,50

Frog Cottage Designs

Dit patroontje is echt een favoriet. Ik vind het
een gweldig idee, je kunt de borduurwerkjes
onder elkaar ophangen of de kussentjes bij
elkaar leggen. En een patroon dat je in een
kleur kunt borduren, is lekker ontspannend
om te borduren. Verwen jezelf en kies een
mooie kleur Soie d’Alger uit (2925 is mijn
favoriet) en een lapje linnen.
Christmas Cheer € 13,95

Frony Ritter
Na alle handschoentjes van vorig jaar heeft Frony nu nog een setje toegevoegd die je op
geperforeerd papier kunt borduren. En heb je een wijnliefhebber in je familie- of vriendenkring,
dan kun je zo door met deze wijnkerstman.

Tiny Mittens 6 € 6,25

Rustic Wine Lover's Santa € 6,25
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Jan Hicks Creates
Ook een nieuwe naam in de winkel is Jan Hicks Creates. Misschien ken je haar van haar Flosstube
videos die ze onder dezelfde naam uitbrengt. Ik ben vooral onder de indruk van Seasons in Lace,
prachtige kantachtige randen die je overal voor kunt gebruiken. En de Winter Cottages zijn te
schattig, je zou ze ook op stukjes band kunnen borduren en dan aan een echte tak ophangen.
Mogelijkheden genoeg in ieder geval.

Winter Cottages € 10,75

Seasons In Lace – Winter € 14,50

La D Da
Ik he been ouder patroon van Lori gevonden da tik zo leuk vind,
dat het zeker een plaatsje verdient in de kerstcatalogus. Zij heeft
voor wat meer gedekte, meer merklapkleuren gekozen, maar je zou
dit patroon ook heel goed in traditionele kerstkleuren kunnen
borduren.
Merry Christmas Angel € 11,75
De Nutcrackers
heb ik nu toch
weer
tevoorschijn
gehaald, de
komende
maanden staat
een van de
mannetjes op
mijn Project 53
lijstje. Ik ben er
nog niet over uit
welke het gaat
worden, maar die met het rode jasje is wel favoriet.
Nutcrackers 3 € 13,95
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Lila’s Studio
Wintertime is een patroontje van vorig jaar,
maar dat kwam toen te laat uit om in de
kerstcatalogus te staan. En het is juist zo’n leuk
patroon. De slee van de kerstman staat klaar
om van start te gaan, de rendiertjes huppelen
nog vrolijk rond. Je kunt de tekst heel goed
weglaten, of er een Nederlandse versie van
maken.
Wintertime € 12,75
Little House Needleworks
Diane heft voor deze kerst/winter een prachtig patroon
uitgebracht van vier kleine werkjes. Wat ik hier weer zo
fijn aan vind, is dat je ze los kunt borduren, maar je zou
ze ook heel goed op een lap linnen kunnen borduren.
Elk patroontje is 39 x 39 kruisjes, je kunt dus zelfs op
12,6draads linnen het werkje nog heel goed inlijsten in
een klein, vierkant lijstje van 10x10cm.
Cross Stitch Petites – Winter Petites € 10,95

Mani di Donna
Deze kerstman vonden wij zo leuk dat Coby hem heeft geborduurd. We hebben de knoopjes (de
belletjes) vervangen door echte belletjes. En zolang de voorraad strekt, krijg je de belletjes er gratis
bij. Er zijn een aantal handgeverfde garens gebruikt,
wij hebben alleen de mantel van de kerstman met
handgeverfd garen geborduurd en de rest met
DMC.
Jingle Bell Santa incl. 5 gouden belletjes € 17,25

75

Mojo Stitches
Soms is juist een simpel patroon met precies
de juiste elelementen zorgt het voor een mooi
resultaat. Ik vind dit echt een patroon waar je
je eigen kleuren voor uitkiest. Een paar
kleuren groen, wit en rood en je kunt
beginnen.

Be Merry € 9,50

Needle’s Notion
Na Santa Claus en Mrs Santa Claus was het tijd
voor een nieuwe toevoeging aan onze
kerstfamilie. We hebben deze leuke elf nog niet
geborduurd, maar hopen dat voor volgend jaar
te doen. Bij de elf krijg je niet alleen het
patroon van de elf zelf, maar ook nog een
tweede patroon. Volop borduurplezier dus bij
Elf Land.
Elf Land € 18,50

Puntini Puntini
Voor iedereen die houdt van kussentjes borduren
is de When I think of Christmas een prima
toevoeging aan je collectie. Alle elementen van
kerst staan er op en je kunt de afzonderlijke
motieven ook gebruiken voor kerstkaarten of
aparte ornamentjes.
Maar zo’n gezellig kussentje is uiteindelijk toch
wel heel erg mooi.

When I Think Of Christmas € 13,95
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Stitches by Ethel
Ik ben echt fan van de patronen van Stitches by Ethel. Wat heeft zij een bijzonder leuke stijl en tja,
met poezen en muizen, dan ben ik verkocht. Evergreens & Peppermint staat op mijn lijstje om te
borduren tijdens de kerst. Nadat ik Candy Corn and Pumpkin had geborduurd, wist ik dat ik dit
patroontje ook wilde borduren. En zo’n patroontje is heerlijk om tijdens de kerstdagen te
borduren.
Op Instagram heb ik al gezien dat Ethel voor de winter ook een patroontje gaat uitbrengen met
hetzelfde muisje en de raaf. Ik kan niet wachten.
Christmas Wishes is een ander patroontje dat echt nog geborduurd moet worden. Ethel heeft ook
een rode kater, Andie en ik vind dat hij behoorlijk op Poekie lijkt. Zijn witte befje moet misschien
wat kleiner zijn, maar verder…. Ik houd jullie op de hoogte hoe het gaat.

Evergreens & Peppermint € 10,75

Christmas wishes € 9,50

Waxing Moon Designs
Jacqueline heeft al een tijdje een serie waarbij je steeds 6 ornamentjes krijgt in een bepaald thema.
We hebben deze patroontjes al voor alle seizoenen gehad, voor Halloween en nu ook voor kerst.
Ik vind ze zo leuk. Deze ornamentjes zijn zo vrolijk, en je kunt ze op allerlei manieren afwerken.
Jacqueline heeft voor zes ornamentjes gekozen, maar je kunt ze ook op een lap borduren. Doordat
ze vierkant zijn, zou je er ook vier kunnen borduren en die in een vierkant lijstje afwerken. Of
borduur ze allemaal naast elkaar en werk ze af op een langwerpig canvas of blok hout zoals wij
Christmas Tiny Town hebben afwerkt. Dan kun je ze overal neerzetten.
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Christmas Littles € 11,75

Winter Littles 10,75

78

44. Kerstpuzzel 2022
Ook dit jaar is er weer een kerstpuzzel.

Zoek de namen van de ontwerpsters van patronen die in de letters verborgen zijn en vul ze
hieronder in.

V=
R=
O=
L=
I=
J=
K=
E=

K=
E=
R=
S=
T=

Mail je oplossing met als onderwerp Kerstpuzzel 2022 naar info@dehandwerkboetiek.nl en maak
kans op een leuke kerstverrassing uit de kerstcatalogus. We verloten onder de goede inzendingen
3 kerstverrassingen. Deadline voor het insturen van de oplossing is 5 december.
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