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De Handwerk Boetiek
Julianaplein 8
9301 LA Roden
www.dehandwerkboetiek.nl
info@dehandwerkboetiek.nl
050 50 162 85
Openbaar vervoer
De winkel is gelukkig open, wel moet je een afspraak
maken om langs te komen en vragen we je een
mondkapje te dragen
Aangepaste 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 2020
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dan kun je vanaf donderdag 19 november
10.00 uur je bestelling doorgeven via onze webshop:
www.dehandwerkboetiek.nl/kerstcatalogus-2020
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Voorwoord en cadeautje

Nog een paar weken en dan is het kerst. Een tijd die we normaal gesproken doorbrengen met familie en
vrienden. Dat zal dit jaar ongetwijfeld anders zijn. Het is nog de vraag met hoeveel mensen we kerst kunnen
vieren. Gelukkig weten we wel dat we gewoon kunnen blijven borduren. Ik heb vaak gehoord dit jaar, dat
het borduren jullie echt heeft geholpen. Dat onze prachtige hobby voor afleiding heeft gezorgd, dat het voor
verbondenheid heeft gezorgd en dat we nieuwe manieren hebben ontdekt om bijv. via Zoom of Skype toch
“samen” te kunnen borduren.
Zoals ieder jaar verheug ik me altijd op de kerstpatronen die uitkomen. Je weet, ik kan het hele jaar door
kerstpatronen borduren. En vanaf juli begin ik uit te kijken naar patronen die ik in de kerstcatalogus met
jullie kan delen. De laatste jaren merk ik, dat kerstpatronen steeds later uitkomen. In sommige gevallen zelfs
pas in december. Het is dus ieder jaar weer afwachten wie wel op tijd haar patronen uitbrengt voor de
kerstcatalogus en wie niet.
Daarnaast hebben we dit jaar ook nog zoiets dat Corona heet. Dat heeft ervoor gezorgd dat de levering van
bestellingen iedere keer een verrassing is. Soms een leuke verrassing, dan is het pakje er snel, soms een
minder leuke verrassing en moeten we er weken op wachten.
Op het moment dat ik dit schrijf duurt het nog een week voor de Kerst Open Dagen beginnen. Nog niet alle
bestelde patronen zijn binnen. Het blijft een verrassing of dat op tijd gaat gebeuren. Gelukkig zijn wij
borduursters goed voorbereid en hebben we altijd nog wel een borduurwerkje (of twee, of drie) in de kast
liggen. Mocht een patroon nog niet binnen zijn, dan hoor je dat uiteraard van me.
Traditiegetrouw hebben we voor bestellingen van 10 euro of
meer een cadeautje. Een van de meeste gevraagde producten
van 2020 zijn ongetwijfeld onze floss tags geweest. Handige
kaartjes, waar je je garen aan kunt ophangen. De witte floss
tags hebben we al een tijdje in de winkel. Maar we hebben nu
ook zelfgemaakte kerst floss tags. Floss tags die uitstekend
passen bij je kerstborduurproject. Ons kadootje bestaat uit 10
kerst floss tags en een ring waar je ze aan kunt doen. Zodat je
helemaal in stijl kunt beginnen met je kerstproject.
We hebben nu ook de ringen in de winkel waar je de floss
tags aan kunt hangen, in diverse uitvoeringen en maten. En je
kunt nog extra setjes kerst floss tags en alledaagse floss tags
bestellen. Meer daarover kun je lezen op pagina 18.
We hopen dat je geniet van de kerstcatalogus en geinspireerd
raakt door alle mooie patronen, stoffen en pakketjes die we samengesteld hebben. Dit jaar hebben we een
interview met Teresa Kogut en Rossana Gallo van Madame Chantilly. Beiden hebben een prachtig patroon
ontworpen dat exclusief is voor abonnees van de nieuwsbrief. En we zijn superenthousiast over een nieuwe
ontwerpster in de winkel: Crocette a Gogo.
Blijf gezond, geniet van je borduurwerken en wellicht zien we je in de winkel (op afspraak) of via de mail.
Hartelijke groeten,
Annemiek
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Annie Bees Folk Art
In maart was Annie Bees Folk Art voor het eerst in Nashville. En zoals dat wel vaker gebeurt, als je de
modellen ziet, dan word je nog enthousiaster. Ik had haar patronen al een tijdje in de winkel, maar sinds
maart hebben we de collectie uitgebreid.
De kerstornamentjes die Annie had hangen, trokken gelijk mijn aandacht. Ik vind ze zo leuk, vooral door
die geblokte rand. Je kunt ze allemaal op 1 lap borduren, maar zo als ornamentje, met zo’n jute strik, vind
ik ze het leukste. In de hoeken heeft ze knoopjes bevestigd, ik zou zeggen, plunder je knopendoos en geef
er je eigen draai aan. Old St. Nick is van vorig jaar en dit jaar heeft mijn 90-jarige tante hem geborduurd. En
hij is zo leuk geworden! Ik denk dat we die nog wel terug gaan zien in de winkel.

Country Christmas I € 13,95

Country Christmas II € 13,95

Country Christmas III € 13,95

Old St. Nick € 13,95
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Helemaal nieuw is de I Believe in Christmas. Ohhhhh, het effect dat je krijgt als je op zwarte stof borduurt.
Het is zeker een uitdaging om te doen, maar het wordt oh zo mooi. We hebben zwarte Jobelan en zwarte
Belfast in de winkel. Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon op naturel stof borduren.

I believe in Christmas € 11,75

Artful Offerings
Wij zijn al een tijd fan van Artful Offerings. De sfeer die uit de patronen naar voren komt, spreekt me
enorm aan. Inmiddels hebben we ook al een aantal modellen van deze ontwerpster in de winkel.
Waaronder de Sprightly Snowman die ik op 12 draads Murano heb geborduurd en afgewerkt heb in een
dienblaadje van de Action.
Nieuw dit jaar zijn de Cranberry Christmas Sampler en de Rocking Horse Holiday Sampler. Ik denk dat
het Vintage Country Mocha linnen heel geschikt is voor beide patroontjes. Let ook op de sneeuw op de
dennebomen bij de Cranberry Christmas Sampler, dat vind ik dan zo’n leuk detail.

Cranberry Christmas Sampler € 13,95

Rocking Horse Holiday Sampler € 13,95

Het Joyeux Noel patroon blinkt uit in eenvoud. Ik vind het echt geweldig. Ooit gezien op een Flosstube
video en gelijk besteld voor de winkel. Zo’n patroon past in ieder interieur. En waarschijnlijk kun je het in
een standaardlijst afwerken. Als het qua hoogte er maar in past, de horizontale rode strepen kun je altijd
iets verlengen. Horse Country Holiday is niet nieuw, maar blijft zo leuk. Ik vind het knap hoe de
ontwerpster de beweging van het paard heeft overgebracht op het patroon.
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Joyeux Noel € 11,75

Horse Country Holiday € 11,75

Vorig jaar heb ik Sprightly Snowman geborduurd en dit jaar heb ik ‘m dus afgewerkt in een dienblaadje
van de Action. Heel eenvoudig om te doen, je moet alleen het geluk hebben dat je tegen zo’n dienblaadje
aanloopt. Zeker als het een vierkant dienblaadje is, dan kun je die gewoon inslaan want je komt vanzelf een
vierkant patroon tegen dat er in past. Met een rechthoekig dienblad is dat wat lastiger. Mijn Sprightly
Snowman gaat dit jaar gebruikt worden voor een mok chocolademelk voor als het koud weer is. Nou ja, en
koffie voor als het gewoon weer is ;-).

Sprightly Snowman € 11,75
Tot slot nog twee andere winterpatronen, de kardinaal vind ik ook weer zo mooi stylistisch weergegeven.
Het patroon is bijna vierkant, dus in een vierkant lijstje past het zeker. Pinny is een heel lieve pinguin die
graag komt logeren. Ook leuk om op grove stof te borduren voor een kussen op de kinderkamer.

Wintertide Cardinal € 11,75

Pinny Pinguin € 11,75
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Bent Creek
Jarenlang was Bent Creek een gevestigde naam. Op een gegeven moment werd het een beetje stil rondom
de dames, maar inmiddels zijn ze weer terug. En het grappige is, dat ze een aantal patronen die al een tijd
niet meer leverbaar waren, opnieuw hebben uitgebracht. Zoals ik altijd zeg, als iets na 10 jaar nog steeds
leuk is, dan zit het gewoon heel goed in elkaar.
De “Row” patronen zijn daar een goed voorbeeld van. Al jaren maken ze onderdeel uit van het Bent Creek
repertoire. En ik vind ze echt heel leuk. Elke “Row” bestaat uit een alfabet en dan al naar gelang het thema
van het patroon, hebben de dames motieven toegevoegd. De Christmas Row staat vol behulpzame elfen,
vogeltjes en versieringen voor de kerstboom. Kies je voor de sneeuw, dan is de Winter Row misschien wat
voor jou. Tussen de sneeuwstorm door, proberen de sneeuwmannen overeind te bljven. Een superleuk
patroon dat je de hele winter kunt laten hangen.

Christmas Row € 10,75

Winter Row € 10,75
De volgende twee patronen hebben ook allebei weer een alfabet. Ik denk dat je wel kunt raden, dat ik
alfabetten gewoon heel leuk vind. De Redbird Sampler is wat groter en staat vol kerst/winterachtige
motieven. Ik word daar gewoon heel blij van. De Holly Berry Sampler is wat kleiner en kun je heel leuk
afwerken als een flatfold. Zo’n omgeveerde V die je weer in kunt klappen als je het opbergt. Ik heb nog een
beetje in mijn hoofd zitten om de Holly Berry nog te borduren voor de kerst.
De laatste twee patroontjes zijn ornamentjes, hoewel ze hier in een lijstje zitten. De kerstman heb ik al een
keer geborduurd, ik moet echt eens kijken waar ik die opgeborgen heb. Ik had ‘m geborduurd op Belfast
1111, dat is witte Belfast met zo’n glinstertje erin. Superfeestelijk. En die poes, daar zit ik al een tijdje
tegenaan te kijken. Ik ga misschien wel voor een kleur garen dat iets meer oranje is, zodat hij gaat lijken op
Poekie. Ik denk niet dat ik Poekie zover krijg dat ik hem een hulstkransje om kan doen, dus dan moet dat
maar bij deze poes.
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Redbird Sampler € 11,95

Holly Berry Sampler € 6,25

Littles- Santa € 5,25

Christmas Cat € 8,50

CM Designs
Van Carole Manning hebben we het afgelopen jaar heel veel mooie patronen binnen gekregen. Het is voor
mij echt een van de namen die 2020 letterlijk kleur hebben gegeven. Haar kleurschakeringen lopen uiteen
van aardetinten tot regenboogkleuren, van neutrale, beige tinten tot deze prachtige blauw/groen/wit
ijstinten.
De patronen zijn helemaal vol geborduurd, maar het zijn allemaal kruisjes. Geen gedoe dus met kwart- of
driekwartkruisjes, daar heb ik eerlijk gezegd een hekel aan . De patronen lenen zich ook uitstekend om
bijvoorbeeld als kussen af te werken. En je kunt zelf kiezen voor de stof, bij deze volgeborduurde patronen
kun je bijvoorbeeld ook heel goed aïdastof gebruiken.
Het Moonstone patroon heeft nog een extraatje, daar vind je niet alleen het grote patroon, maar ook nog
eens vier kleine patroontjes. Zodat je nog speldenkussentjes kunt borduren. Of gebruik een deel van het
grote patroon voor een schaarhangertje. Kortom, met deze patronen van Carole Manning Designs kun je
alle kanten op.
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Winter’s Ice € 9,50

Moonstone € 13,95

Crocette a Gogò
Dit jaar hebben we een nieuwe ontwerpster toegevoegd aan ons assortiment. Ik had op Facebook al een
tijdje haar ontwerpen voorbij zien komen en toen ik de Hello Christmas zag, wist ik genoeg, deze patronen
moeten gewoon in de kerstcatalogus komen.
Ik stel graag aan jullie voor Marula van Crocette a Gogò. Wat heeft ze een geweldig assortiment aan
patronen en wat zijn het vrolijke kleuren. Je borduurt de patronen met DMC en in veel van de patronen
komen dezelfde kleuren voor. Superhandig, want als je de kleuren eenmaal bij elkaar hebt, kun je gewoon
doorgaan. Als je wilt dat we een setje voor je samenstellen, dan zeg je het maar 
We hebben een hele verzameling binnen, om te beginnen met het Hello Christmas kussentje. Die letters
alleen al...... En heb je dat schommelende rendier gezien? Het leuke is dat je de motiefjes apart kunt
borduren, maar ik ga voor zo’n kussentje. De set ornamentjes kun je voor van alles gebruiken, ik vind
vooral de gekozen kleuren heel mooi, rustig en toch heel feestelijk.

Hello Christmas € 9,50

6 Ornaments € 8,50
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Als ik nu eens heel veel tijd heb, dan ga ik de Adventskalender borduren. En misschien maak ik dan van de
onderste rand wel een pindrum. Dan heb je echt eens een heel andere pindrum. En al die motiefjes zijn
natuurlijk heel geschikt voor een kaartje, ornamentje of een speldenkussentje. De Babbo Natale heeft zoveel
humor, ik vind het geniaal om de kerstman bovenop het rendier te zetten. En dan ook nog zo achterover
leunt. Het rendier heeft een prachtig gebreide trui aan. Hoe leuk wil je het hebben?

Calendario dell'Avvento 2020 € 16,50

Babbo Natale € 9,50

Believe in Christmas is zo’n kerstmerklap waar je iedere keer weer iets nieuws ziet. Wat kun je hier veel
mee doen. De rendiertjes alleen al zouden het prima doen op een randje. Het randje met de huisjes zie ik
helemaal voor me op naturelkleurig band en dan afwerken in het houten raam van UB Stickdesign (dat zie
je later in deze catalogus). Het kerststalletje vind ik heel mooi. Ook hier zitten er weer allemaal leuke
details in, let op de os en de ezel in het stalletje, de kippen, de schapen en de engeltjes bovenin.

Believe in Christmas € 10,50

Nativita € 13,50

Deze serie van patroontjes die je op stippenstof borduurt, zijn zo toepasbaar. Je kunt ze natuurlijk afwerken
zoals hier afgebeeld staat. Of laat de tekst weg en doe ze in een lijstje. Maar...... als je de tekst wel wilt
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borduren, dan hebben we de Nederlandse versie voor je bij het patroon gedaan. Marula heeft dit speciaal
voor ons uitgewerkt.

Babbo Natale e Albero € 7,50

Snowman e Renna € 7,50

Dan kun je nog verder borduren met deze ornamentjes. Ik heb zitten denken en het lijkt mij heel leuk om ze
in een kopje af te werken. Zodat je ze als speldenkussentje kunt gebruiken. Of bovenop een jampotje en
daar dan je kerst/winterdraadjes in bewaren. Je weet wel, de draadjes die je afknipt en anders weggooit. Of
op een rond papieren doosje. Je merkt het wel, ik raak helemaal op dreef. Winter Time is de sneeuwversie
van Christmas Time en minstens zo leuk. Ik vind het altijd fijn als je een patroon hebt, dat je op meerdere
manieren kunt borduren. En hier kun je echt kiezen.

4 Ornaments € 7,50

Winter Time € 11,50
Tot slot kun je je alvast voorbereiden op de winter met dit
patroon. En weer, die letters...... Daarnaast kun je alle
motieven ook weer afzonderlijk gebruiken. Voor als je niet
genoeg te borduren hebt LOL.
Ik ben daar echt weg van. Het gaat nog heel lastig kiezen
worden welk patroon ik als eerste ga borduren.
Hello Winter €6,50

En Marula heeft toestemming gegeven om ook nog een
gratis patroontje met jullie te delen. Dat vind je op de
volgende pagina.
12
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Cuore e Batticuore
Carolina heeft ieder jaar weer kerstpatronen waar ik vrolijk van word. Dat komt voor een groot deel door
haar kleuren, ze gebruikt veel echt kerstrood, kerstgroen en wit. Dat zijn mijn favoriete kerstkleuren. Tja,
en als ze dan ook nog van die leuke patronen maakt, dan werkt dat alleen maar nog meer in haar voordeel.
Allereerst hebben we Merry Christmas met de slee van de kerstman. Die deze keer zelf het touw in handen
neemt en zorgt dat de pakketjes bezorgd worden. Het patroon met de vogelhuisjes vind ik super, wat een
leuk idee. Dat komt misschien ook wel omdat ik, nu ik bijna het hele jaar al thuiswerk, veel meer zie van de
vogeltjes in mijn tuin. Ik volg ze nauwkeurig en het liefste heb ik, dat ze zich elke dag even melden.
Misschien als ik zulke vrolijke kerstvogelhuisjes ophang, dat ze helemaal niet meer weggaan.

Gli Auguri Di Santa Claus € 15,95

Christmas Is In The Air € 15,95

Als borduursters kunnen we atuurlijk altijd een
patroon gebruiken waarin onze favoriete
accesssoires in kerstsfeer worden afgebeeld.
Met Natale Ricamato kun je je hart ophalen.
Van een kerstboom op een klosje, tot een
kerstspeldenkussen tot ornamentje. En dan die
fee die ervoor zorgt dat het allemaal vlekkeloos
verloopt.
Natale Ricamato € 15,95
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Diverse ontwerpsters
Ik had dit patron al een aantal keren gezien op Instagram. Het is een mysterie-stitchalong geweest en nu
kan iedereen genieten van dit geweldige patroon. De kerstman en zijn vrouw zijn druk bezig om overal
kadootjes af te leveren en gebruiken daar diverse dieren voor. Uiteraard is mijn favoriet het stukje met de
poes, maar ook de huisjes vind ik zo leuk. Je kunt de patroontjes als afzonderlijke ornamentjes borduren of
borduur de hele lap.

Barbara Ana Designs
Santa’s Trips € 16,25
Voor iedereen die van letters, woorden en talen houdt, is dit patroon heel geschikt. Ik vind het echt heel
leuk hoe Nathalie de woorden verwerkt heeft tussen alle motieven en randen. En rondom het hele patroon
borduur je een prachtige Quakerrand.

Jardin Privé
Red Christmas € 13,95
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Cecilia brengt jaarlijks een kerstman uit en wij hebben een aantal al geborduurd voor de winkel. Deze vind
ik ook weer erg “borduurwaardig”. Vooral omdat de kerstman bijna elk jaar een niet-traditionele kleur
heeft. Ik kijk er elk jaar naar uit welke kleur/kleuren Cecilia heeft uitgekozen. De kerstman is nu goed
voorbereid op zijn tocht, hij heeft voldoende snoep bij zich om het een tijdje uit te houden.
Robin Sampler is misschien niet 100% kerst, maar ik vind het zo’n leuk patroon. Ik heb namelijk een
roodborstje in de tuin dat ik bijna elke dag zie. Daar doe ik dan ook wat voor, elke dag krijgen de vogeltjes
eten van me. En mijn dag is helemaal goed als ik “mijn” roodborstje weer zie.

Heart in Hand - Wee Santa 2020 € 9,95

Heart in Hand - Robin Sampler € 16,25 (met vilt)

Deze hilarische ornamentjes zijn een goede en leuke herinnering aan het jaar 2020. Je kunt kiezen uit een
kerstman, rendier of sneeuwman met een mondkapje voor. Leuk om te borduren en leuk om weg te geven.

Frony Ritter Designs
Santa wishes you ... € 4,25

We wish you.... € 4,25

Frosty wishes you .... € 4,25
16

Kerstrecept 1 - Ananas-bastognetaart
Taart is altijd goed en helemaal met de kerst.
Ingrediënten (recept voor 8 personen):
 1 pak bastognekoeken (LU)
 ½ liter blik ananas (geen verse ananas, want
die breekt de gelatine af)
 ¼ liter slagroom
 100 gram witte basterdsuiker
 ½ bak kwark (= 250 gram)
 8 blaadjes witte gelatine
 garnering naar keuze
Bereiden:
1. Springvorm of lage glazen schaal (doorsnee ca.
24 cm) invetten
2. De helft van de bastognekoeken in grove
stukken breken en over de bodem verdelen
3. Gelatine in koud water laten weken.
4. De ananas laten uitlekken. Het sap iets
verwarmen, daarna de uitgeknepen gelatine er
al roerend in laten oplossen. Het geheel laten
afkoelen tot lauw.
5. De slagroom met de suiker stijfkloppen, vervolgens de kwark erdoor spatelen.
6. De ananas in kleine stukjes snijden en de overgebleven helft van de bastognekoeken in kleine
stukjes breken.
7. Door de slagroom/kwarkmassa roeren: stukjes ananas, stukjes koek en ananassap. (Dit moet snel
gebeuren, anders worden de koekstukjes door het lauwe sap zacht en dat is niet de bedoeling.)
8. De hele massa – die inmiddels aardig vloeibaar is geworden maar dat hoort zo, dus niet schrikken!
– op de koekbodem in de springvorm/glazen schaal doen, glad strijken en meteen in de koelkast
zetten om op te stijven.
9. Eventueel de taart versieren met garnering naar keuze, maar echt nodig is dat niet.
10. TIP: Als de taart een dag van tevoren wordt gemaakt, smaakt hij nog lekkerder!
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Erica Michaels Designs
Linda heeft dit jaar een aantal geweldige kerstpatronen uitgebracht. Haar aardbeien zijn heel populair, die
heb je in het nieuwsmagazine van oktober al kunnen zien. Nu heeft ze twee aardbeitjes die je speciaal voor
de kerst kunt borduren. Ik vind die met het huisje superleuk. Het andere patroon is echt een cadeau, je
krijgt een kerst Scrabble patroon, een pindrum én een aardbeipatroon, allemaal in 1. Ik heb de aardbei
geborduurd gezien en die is prachtig. Maar die pindrum........

Holiday Home Berries € 17,25

Reindeer Games € 17,25

Deze twee aardbeipatronen moesten gewoon wel in de catalogus staan, het zijn, vind ik, twee van haar
leukste kerstpatronen. Het rendier is geborduurd op stippenstof (dat schijnt toch bijna een thema te zijn) en
de kerstman kun je op elke stof borduren, als het maar donker genoeg is om het wit te laten zien. Wat een
toevoeging aan je collectie aardbeien!

ChrisMoose Berry € 10,75

St. Nick’s Berry € 10,75
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Floss tags en ringen
Ik had het er al over in het voorwoord, floss tags, of garenlabels, zijn helemaal
in dit jaar. Het is een leuke manier om je garen voor een project te sorteren. En
ik heb al mijn Soie d’Alger zijde aan witte floss tags en een grote ring. Ik heb
ze op nummer hangen zodat ik snel kan zien of ik al een bepaalde kleur heb
voor een project. Deze witte floss tags zijn zonder meer een heel populair
product.
Inmiddels kan ik ook zelf floss tags maken en als je voor 10 euro of meer
bestelt uit de kerstcatalogus, dan kun je hiermee kennismaken. Naast setjes
“kerst” floss tags heb ik ook nog een aantal setjes gemaakt die je het hele jaar
door kunt gebruiken. Elk setje bestaat uit 18 floss tags. Je kunt op dit moment
50 floss tags wit € 5,95
kiezen uit kerst of algemeen. Het blijft een verrassing hoe ze er precies uit zien
maar je krijgt in ieder geval 2 x 9 verschillende floss tags. Op de achterkant kun
je duidelijk leesbaar schrijven welk garen het is en welke kleur/nummer Leuk voor jezelf of als kadootje.

Floss tags algemeen 18 stuks € 2,50

Floss tags kerst 18 stuks € 2,50

Daarnaast hebben we nu ook de ringen in de winkel, waar je je floss tags aan ophangt. Deze ringen maak je
makkelijk open, door de uiteinden iets uit elkaar te drukken en dan naar buiten te trekken. Ik vind ze
superhandig en heb mijn verzameling Sampler Threads aan de grote ringen van 75mm doorsnee hangen.
We hebben de ringen in 2 verschillende maten 75 mm en 50 mm doorsnee. De kleinere ringen zijn ideaal
om het garen van een bepaald project aan op te hangen en de grote ringen gebruik ik dus voor mijn hele
collectie.

Goudkleurig 75mm € 1,00
Koperkleurig 50mm € 0,55

Zilverkleurig 75mm € 1,00
Zilverkleurig 50mm € 0,55
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Hello from Liz Mathews
Liz Mathews is een naam die we zeker gaan onthouden en nog heel veel gaan tegenkomen. Het was zo
leuk om haar in Nashville te ontmoeten en te zien hoe enthousiast ze is over het ontwerpen en borduren.
Haar “bomenserie” is echt een hit. Wij hebben Swam Lake geborduurd om in te lijsten, maar het volgende
“bomenpatroon” gaat afgewerkt worden als een boom
En hoewel ik normaal gesproken nooit heel enthousiast ben over een 12 Days of Christmas serie, ben ik nu
helemaal overstag gegaan. De eerste twee patronen hebben we weer in de winkel en de nieuwste twee
patronen kun je alvast bestellen. Liz heeft beloofd dat ze volgend jaar verder gaat met deze serie en ik ben
heel benieuwd. Voorlopig is dag 2 mijn favoriet, maar dag 3 vind ik ook zo gaaf. Het zijn echt heel andere
patronen dan wat ik eerder gezien heb. Quaker Snowflakes is ook weer zo’n geweldig patroon dat je in
twee kleurenversie kunt borduren.

First day of Christmas € 13,95

Second day of Christmas € 16,25

Deze patronen zijn nog niet binnen, maar kun je alvast bestellen.

Pre-order: Third Day of Christmas € 16,25

Pre-order: Quaker Snowflakes € 13,95
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Speciaal pakketje van Liz Mathews: Love(2020)
Tijdens de beurs in Nashville, kreeg ik van Liz een prachtig patroontje dat de winkels mochten uitgeven. Ik
had gelijk het idee om dit patroontje te borduren als herinnering aan het toch wel heel bijzondere jaar 2020.
Coby wilde het ook borduren en dus zochten we allebei Dinky Dyes zijde uit om het te gaan borduren. Een
houten knoopje in de vorm van een huis maakte het kussentje helemaal af. Want iedereen heeft in 2020 heel
veel tijd in huis doorgebracht, waarschijnlijk meer dan anders. Ik heb zelf de nummers voor 2020
ontworpen, die vind je hieronder. Je kunt zelf bepalen waar je dit wilt borduren.
Van dit herinneringskussentje hebben we pakketjes gemaakt, je kunt kiezen uit warme bruin/beigetinten
of antieke blauwe kleuren. Bij elk kussentje hebben we 1 donkere kleur zijde toegevoegd om de letters Love
en het jaartal 2020 te borduren. Dan valt dat nog wat meer op. Het pakketje bestaat verder uit een lapje
Edinburg linnen, vlieseline, het houten huisknoopje en de velveteen voor de achterkant. Je hoeft alleen zelf
een naald en vulling toe te voegen.
Voor deze pakketjes geldt: OP = OP.

Love pakketje blauw € 14,95

Love pakketje bruin € 14,95

Het is handig om eerst de nummers te
borduren waar je ze wilt hebben en dan het
achtergrondpatroon rondom het hartje aan te
passen.
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Hinzeit
Patronen van Hinzeit hebben vaak iets extra’s, namelijk bedeltjes of kristallen. Ze geven een ontwerp net
even wat meer en de patronen zelf zijn superleuk en makkelijk te borduren. Er zitten niet eindeloos veel
kleuren in, jullie weten hoe ik daar over denk, en
doordat ze goed in elkaar zitten, wordt het toch een
mooi borduurwerk.
4 Christmas, een leuke woordspeling, heeft 4
patronen en 4 rode belletjes. Je kunt ze afzonderlijk
borduren als ornamentjes, maar zo vier bij elkaar
vind ik toch ook wel heel leuk. En ik houd erg van
de combinatie van woorden die ze heeft gebruikt.
4 Christmas (met 4 belletjes) € 16,25

Wat kun je in de komende maanden nu beter doen dan breien, quilten of borduren? Er zijn vast opties te
bedenken, maar deze patroontjes lenen zich zo goed voor een kadootje. Elk patroontje heeft een bedeltje
dat past bij de hobby. Ik heb zelf eerder dit jaar het Love 2 Stitch patroontje geborduurd en zoals je ziet,
mijn eigen kleuren uitgekozen. Zo kun je het patroontje eenvoudig personaliseren.

Love 2 Knit € 7,25

Love 2 Quilt € 7,25

Love 2 Stitch € 7,25
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Ben je nog op zoek naar een kerstornamentje om te borduren, dan zijn deze twee heel geschikt. Je borduurt
ze in 2-3 avonden en met de bedeltjes die erbij zitten, wordt het echt een speciaal ornamentje. De Let It
Snow heb ik een paar jaar geleden geborduurd op geperforeerd papier (hebben we ook in de winkel) en
dan afgewerkt op een houten hanger. Eenvoudig om te doen, maximaal effect.

Merry Noel € 7,25

Let it Snow € 7,25

Tot slot een nieuw patroon waar ik heel enthousiast over ben. Want zal het deze winter een “Winter
Wonderland” worden hier in Nederland? Je borduurt het patroon op Jobelan, met zoals je wel begrijpt heel
veel wit. Ik zit te denken om misschien een beetje Petite Treasure Braid 10 toe te voegen, zodat er af en toe
iets glinstert. De twee sneeuwvlokken zitten bij het patroon.

Winter Wonderland € 16,25 (met 2 sneeuwvlokbedels)

Historische Stickmuster
Wat hebben we het afgelopen jaar genoten van alle geborduurde Farben-patronen die we voorbij hebben
zien komen. Deze serie heeft echt de dames van Historische Stickmuster op de internationale borduurkaart
gezet. Natuurlijk waren wij heel vereerd dat ze voor ons Farben der Niederlande hadden ontworpen. De
dag met Dorothee en Ute kon dan weliswaar niet doorgaan, maar van het patroon hebben heel veel
borduursters genoten.
Nu is het tijd om vooruit te kijken naar de kerst en ook daar hebben de dames weer prachtige patronen
voor ontworpen. Allereerst is er veel aandacht voor Winter Wunderland, een prachtig patroon dat je in 3
kleuren borduurt met natuurlijk Soie d’Alger zijde. Wij hebben het model in de winkel hangen sinds vorig
jaar en ik blijf er naar kijken. Wat een prachtige compositie en dat met maar drie kleuren.
Sternen über Weihnachtswald is echt iets voor mij. Ik houd heel veel van dergelijke blokjes borduren.
Daarnaast kun je de blokjes weer heel goed gebruiken voor andere afwerkingen. Het sterretje of boompje
kun je als ornamentje borduren, of borduur een vierkantje voor een speldenkussentje.
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Winter Wunderland € 14,75

Sternen übern Weihnachtswald € 11,75

Nog meer sterretjes vind je bij Sternennebel, en wat ik heel leuk vind, niet de gebruikelijke kerstkleuren,
maar juist wat meer rose. Farben der Weihnacht was het patroon dat vorig jaar in december op het blog
verscheen van Historische Stickmuster. Als je dat gemist hebt, kun je nu het patroon gewoon kopen.

Sternennebel € 13,95

Farben der Weihnacht € 13,95

Dan krijgen we dit jaar ook weer een gratis Adventspatroon op het blog van Historische Stickmuster:
https://www.historischestickmuster.de/blogs/news
Elke dag, van 1 tot en met 24 december, vind je hier een deel van het patroon dat je op de volgende pagina
ziet. Wat heel belangrijk is, is dat je de patroontjes voor 1 januari opslaat. Dan wordt namelijk alles van de
website gehaald en het zou jammer zijn als je een deel mist. Het patroon wordt volgend jaar weer
uitgebracht, maar dan is het uiteraard niet meer gratis.
Wij hebben weer een pakketje met stof en garens voor dit prachtige patroon. De zijden Soie d’Alger garens
zijn echt heel fijn om mee te borduren. En je kunt kiezen uit 12,6 draads, 14 draads of 16 draads stof. Let
even goed op bij het bestellen, dat je de juiste keuze maakt voor het linnen.
Op de volgende pagina zie je links het patroon dat in december op het Historische Stickmuster blog
verschijnt en rechts het materialenpakketje dat je kunt bestellen.
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HSM-materialenpakketje

JBW Designs
Ik kijk ieder jaar met spanning uit naar Judy’s kerstpatronen. Ze weet
ieder jaar weer te verrassen met nieuwe manieren van afwerken. Dit
jaar heeft ze haar ornamentjes afgewerkt op kleine houten labels en op
sleetjes. Nu hebben wij nog een stapel blankhouten ornamentjes die
zich heel goed lenen voor de afwerking van beide patroontjes. Die
kun je in elke kleur verven die je mooi vindt. De patroontjes kun je
dan gewoon over 2 x 2 stofdraden borduren en afwerken op de labels.
Heel leuk om de kerstboom mee te versieren of om iemand kado te
doen. De houten hangers zijn groot genoeg voor zowel de patroontjes
van de Tags als die van de Sleds.

3 houten labels € 3,00

French Christmas Tags € 13,95

Little Green Sleds € 13,95
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Dan de grotere patronen, ik ben echt weg van Nordic Reindeer, vooral omdat het patroon op die
donkerblauwe stof zo mooi uitkomt. De donkerblauwe stof hebben we in Belfast (12,6dr/cm), Cashel
(11dr/cm), Jobelan (11dr/cm) en Weddingen stof (10dr/cm) in de winkel. Het is een uitdaging om
dergelijke donkere stof te borduren, maar het resultaat is het meer dan waard.
Peace on Earth is een echt traditioneel JBW patroon, een kerstboom die opgebouwd is uit allerlei
kerstmotieven. Ik blijf dat zo knap vinden.

Nordic Reindeer € 13,95

Peace on Earth € 13,95

Kay’s Frames
Kay heeft jarenlang samengewerkt met Hinzeit en daarvoor altijd de mooiste lijsten gemaakt. Nu timmert
ze zelf aan de weg met haar ontwerpen. Ik ben passend onder de indruk. Bij de patronen zitten een of
meerdere kristallen die het net dat extra kersttintje meegeven. De stijl van de patronen is heel stylistisch
vind ik zelf, je kunt bij Silent Night en Peace on Earth de tekst ook vertalen of weglaten. Doordat de
patronen niet heel groot zijn, kun je het in vrij korte tijd borduren.

Merry Cristmas (met 13 kristallen) € 22,95
26

Silent Night (met 1 kristal) € 13,95

Peace on Eart (met 1 kristal) € 13,95
Lila’s Studio
Wie van vogeltjes houdt, kan bij dit patroon van Lila’s
Studio helemaal losgaan. Of je nu de kraai wilt
borduren voor de herfst of de kardinaal voor de kerst,
het zijn alletwee schattige patroontjes.

Season’s Blessings € 12,75 
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Dan hebben we ook nog deze ornamentjes in de winkel. Heerlijk om je uit te leven met deze traditionele
kerstkleuren en motieven. Zo’n ornamentje geeft je echt een gevoel van voldoening, je bent er niet heel lang
mee bezig en dan heb je toch een heel mooi borduurwerkje.

Spirit of Christmas 1 € 14,25

Spirit of Christmas 2 € 14,25

Lindner
De patronen van Lindner zijn ieder jaar
een vast onderdeel van de kerstcatalogus.
Ik blijf de patronen heel leuk vinden,
vooral heel leuk is dat je de motieven op
zoveel verschillende manieren kunt
gebruiken. Op het patroon zelf zie je
diverse mogelijkheden.
Als eerste hebben we de
Weihnachtswichtel (de kerstkabouters).
Nu ben ik dol op dit soort patronen, dus
deze valt bij mij helemaal in de smaak.
Rechtsonder zie je hoe je een deel van het
patroon ook kunt gebruiken voor een
placemat. Nu ben ik niet zo van de
placemats, maar wel van de
boekenleggers. En daar zou je dit motief
ook heel goed voor kunnen gebruiken.

Weihnachtswichtel € 7,95 
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Een heel andere sfeer vind je in Alle Jahre Wieder. Het roodborstje is een van mijn favorieten, maar die
rand met hertjes onderaan kun je natuurlijk prachtig afwerken als een pindrum. Dat is dan weer eens
helemaal iets anders. Crazy Christmas is precies dat, een heerlijke fantasievolle uitvoering van
kerstmotieven. Van roze flamingo’s tot een hele verzameling dieren in kerstsokken, een sleeënde ijsbeer en
een ster met ijsmuts. Wat een geweldige collectie om iets voor kinderen te borduren of gewoon voor jezelf.

Alle Jahre Wieder € 7,95

Crazy Christmas € 7,95

Verrassingsmap vol linnen
We hebben de afgelopen zomer gebruikt om onze voorraadkamer
op te ruimen. En daarbij kwamen we een aantal rollen Weddigen
linnen tegen. Het Weddigen linnen wordt vooral veel gebruikt
voor Schwalmer borduren, maar je kunt er ook heel fijn kruisjes op
borduren. Omdat we toch een beetje ruimte willen creeëren, heb ik
een aantal verrassingsmappen vol linnen klaarliggen. Je kunt
kiezen uit een map met 12 draads linnen of een map met 13,5
draads linnen. De linnens zijn niet gelabled, het is een verrassing
wat je krijgt.
Elke map heeft 4 lappen van 50 x 90cm. Dat is dus een meter
linnen. Speciaal voor de kerstcatalogus kun je deze map bestellen
voor € 25,00. Let op bij het bestellen dat je de juiste map kiest .

12-draads linnen map (blauw) € 25,00
13,5 draads linnen map (wit) € 25,00
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Luminous Fiber Arts
Misty Pursel is ook een van die ontwerpsters die via Flosstube veel bekendheid heeft gekregen. En met
reden want ze ontwerpt heel leuke patronen die toch net weer anders zijn dan wat er al is. Ze heeft echt een
eigen stijl.
Nieuw dit jaar is Noël Rouge, een patroon waar je weer heel veel mee kunt doen. De kerstsok zelf is een
mooi model voor in de kerstboom, maar als je ‘m op grovere stof borduurt, zou het ook heel goed een
kerstsok voor de schoorsteenmantel kunnen zijn. En wat ik dan zo leuk vind, is dat Misty er gelijk nog twee
ornamentjes bij heeft ontworpen. De vogeltjes zijn helemaal mijn ding, wat een schatjes.

Noël Rouge € 16,25

Christmas Bird Trio € 11,75

Dan is er Fleece Navidad, heel leuk om te borduren voor een baby’s eerste kerst of voor jezelf. Ik vind dat
teddybeertje weer zo’n leuk detail. Het kardinaalpatroon is al langer uit, maar ik vind het een prachtig
ornamentje om te borduren.

Fleece Navidad € 8,50

Cardinal’s Carol € 9,50
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De kerstochtend verrassingsbox
Al jaren heb ik de goede traditie om op kerstochtend een nieuw project te beginnen. Een kerstproject wel te
verstaan. Mijn gedachte is, als ik nu alvast begin met een kerstproject, dan heb ik het vast af als

kerst weer langskomt. Voor de Deer Santa van Kathy Barrick heeft dat heel goed gewerkt ;-).
Ik kan echt al weken uitkijken naar zo’n project. Eerst de keuze van welk patroon, dan stof en
garens uitzoeken. En tot slot, wachten tot eerste kerstdag. Ik voel me dan echt als een kind dat
wacht op Sinterklaas.
En als het dan kerstochtend is, dan ga ik er lekker voor zitten. Soms is dat op eerste kerstdag,
soms op tweede kerstdag. Ik maak een kop koffie klaar, neem er wat lekkers bij, zet een leuke film
op en installeer me op de bank. Alles is dan klaar om te beginnen. En gedurende twee uur leef ik
me helemaal uit.
Wat ik nog leuker zou vinden, is dat ik niet zou weten wat het project is dat ik ga beginnen. Dat er
een verrassingspakket voor me klaarligt en waar je al een paar dagen naar kunt kijken. Wat je heel
graag zou willen openen, maar dat je toch dichtlaat om de verrassing niet te bederven.
Daarom heb ik bedacht, dat we dit jaar 15 kerstverrassingsdozen gaan klaarmaken. In de doos zit
12,6 draads linnen en zijden garen. Je vindt in de doos ook alle materialen die je nodig hebt voor
de afwerking. En de instructies die daar bij horen.
En ik beloof je, je kunt dit project echt af hebben voor het kerst 2021 is. Afgewerkt en wel.
Doe je mee en ga je eerste of tweede kerstdag ook gezellig met mij borduren? De doos kost 40
euro, inclusief verzending binnen Nederland. Als je niet in Nederland woont, komt er nog iets bij
voor de portkosten.
Ik hoop dat je meedoet en met mij dit project gaat borduren. En wie weet, als je een nette
borduurster bent geweest dit jaar, heeft de kerstman ook nog wel een extra kadootje voor je in de
doos gedaan.

Kerstdoos 2020 € 39,95
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Interview met Rossana Gallo van Madame Chantilly
Wij zijn al lang fan van de Madame Chantilly patronen. In de winkel zie je dan ook regelmatig nieuwe
patronen. Dit jaar hebben we de Advent Sunday als nieuwe model voor de winkel. En Celebrate serie is
echt fantastisch. Daar zou ik echt elk patroon als model willen hebben. Tijd om eens nader kennis te maken
met de ontwerpster achter deze leuke patronen.
1) Kun je ons wat meer vertellen over
jezelf en hoe je in de ontwerpwereld
terecht bent gekomen?
“Ik ben altijd al creatief geweest,
ook als kind al: ik maakte mijn
huiswerk af en daarna ging ik
tekenen. Mijn studiekeuze sloot
niet aan bij deze neiging, maar toch
was ik voorbestemd om op de een
of andere manier iets met tekenen te gaan doen.
Zo kwam het dat ik, toen ik eenmaal het potentieel van een blog had beseft, mijn passie voor kruissteekjes
en mijn verlangen om te tekenen en mijn creativiteit te uiten ging combineren.”
2) Wat is je favoriete ontwerp en waarom?
“Ik vind het heel leuk om te tekenen voor Halloween en Kerstmis omdat ik merk dat dat de fantasie
prikkelt, en dan ben ik blij als een tekening mensen laat glimlachen.”
3) Is er een ontwerp dat je graag ooit zou willen maken?
“Er is niet iets dat ik speciaal zou willen tekenen. Meestal improviseer ik; soms krijg ik een idee en dan
maak ik eerst aantekeningen en daarna ga ik aan de slag.”
4) Wat doe je naast het ontwerpen van patronen?
“Naast mijn werk als ontwerpster van kruissteekpatronen heb ik nog een andere baan: ik werk op een
boerderij in Piemonte, (Noord-Italië) en dat vind ik ook erg leuk.
Verder ben ik de moeder van twee jongens van 13 en 14 jaar, en dat betekent dat ik, zoals alle moeders,
zorg voor hen, voor ons huis en voor de tuin. Het is wel een beetje te veel, vind je ook niet?”
5) Borduur je al je ontwerpen zelf?
“Vroeger borduurde ik mijn ontwerpen allemaal zelf, maar op een gegeven moment realiseerde ik me dat
ik niet meer alles alleen kon doen. Tegenwoordig heb ik vier vertrouwde mensen die beurtelings voor mij
borduren, en ze zijn fantastisch! Ze borduren goddelijk en ze helpen mij om fouten in de ontwerpen te
corrigeren. Ik zorg voor de keuze van de kleuren, het inlijsten van de borduurwerken, de presentatie, de
lay-out en de fotoshoot.”
6) Hoe heeft Covid-19 je ontwerpactiviteiten beïnvloed? Of was er geen Covid-19-effect?
“Ik heb zojuist een gratis patroontje gemaakt dat klanten kunnen vinden op mijn Facebook-groep ‘Le
Madame di Madame Chantilly’ en een pdfje getiteld ‘Alles komt goed’. Voor de rest heb ik mijn eigen
ideeën gevolgd. Misschien had ik de afgelopen periode wat meer tijd om me aan mijn ontwerpwerk te
wijden.”
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(Toegevoegd door Annemiek: dit is de link naar de Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/183155135220410
Je moet een paar vragen beantwoorden om lid te worden.)
7) Als je geen ontwerpster zou zijn, welk beroep zou je dan hebben?
“Als ik geen kruissteekontwerpster was geworden, had ik zeker een kookblog geopend. Ik had ook graag
een cursus gevolgd om illustrator van kinderboeken te worden.”
8) Wat is het laatste project dat je hebt geborduurd?
“Helaas heb ik weinig tijd om te borduren en dat mis ik vaak erg. Tijdens de Covid-19-quarantaineperiode
is het mij gelukt om enkele details van mijn Halloween patronen te borduren, maar dat waren allemaal heel
kleine werkjes.”
9) Waar haal je je ideeën vandaan (favoriete vraag van klanten)
“Ik laat mij inspireren door de seizoenen, door de feestdagen, soms kijk ik naar foto's op het web, of maak
ik associaties van ideeën. Kortom, ik scroll door mijn gedachten en dan komen er flitsen boven met een
idee over hoe die omgezet kunnen worden in een kruissteekpatroon.”
Dank je wel Rossana voor je tijd en voor het schattige patroontje dat je voor ons hebt ontworpen.
Borduur dit lieve kerstpatroontje op een stukje band en bevestig het rondom een glas waar je een
waxinelichtje in doet. Je hebt een stukje 10cm band nodig en uiteraard een glas dat hoog genoeg is .
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Christmas Owls van Madame Chantilly
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De kerstpatronen van Madame Chantilly
Wat is het toch leuk als er weer een patroon uitkomt, waarvan je denkt, zo had ik nog niet nagedacht over
de afwerking. Al deze motieven van de Christmas Sampler op zichzelf zijn al heel mooi, maar de afwerking
van Rossana van de ornamentjes vind ik echt geweldig. Simpel, maar zo mooi.

Christmas Stamps € 16,25
En ik ben heel blij met weer een nieuw muizenpatroon. Dit jaar zijn de muizen kerstliedjes aan het zingen.
Ik vind ze zo schattig. Vorig jaar waren ze druk met het versieren van de kerstboom en het uitpakken van
de kadootjes. Zeer ondernemende muisjes, ik ben benieuwd wat Poekie daar van vindt.

Fa La La € 13.95

Christmas Mice € 13.95
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De Celebrate serie is een van onze lievelingsseries. Dit jaar hebben we zowel Celebrate Halloween
als Celebrate Christmas in de winkel hangen. Je blijft kijken naar wat er allemaal op die etagères
staat. En hoewel het niet kerst is, hebben we het Celebrate Autumn patroon ook net binnen
gekregen, dus die mag hier ook vermeld worden. Ik krijg al helemaal een blij gevoel van al die
warme herfsttinten.

Celebrate Christmas € 14,75

Celebrate Autumn € 14,75

Celebrate Halloween € 14,75
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Needle’s Notion
Je hebt haar op de voorkant al kunnen zien, de kerstman is niet meer alleen, maar zijn vrouw is nu ook
geborduurd. En wat is het een leuk patroon, met allerlei details. Let bijvoorbeeld op de poes bij haar voeten
die in een mandje zit. En dat schattige brilletje. Uiteraard is Mrs. Santa een borduurster en ze laat trots haar
nieuwe merklap zien.

Mrs. Santa’s Sampler € 13,95

Sampler Santa € 11,95

We hebben ook een pakketje gemaakt van het patroon, de 10-draads stof die we gebruikt hebben, vlieseline
én 2,5 strengetjes Threadworx die je nodig hebt voor het borduren van haar jas, armen en hoofd. De andere
kleurtjes kun je of apart bestellen of uit je garendoos halen.

Materialen pakket voor Mrs. Santa’s met patroon € 39.95
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Needlework Press
Hij komt er weer aan, de 2021 versie van de Book
of Days van Needlework Press. Deze kalender is
beroemd geworden dankzij Flosstube. Diverse
Flosstube dames houden in de kalender bij waar ze
op een dag aan geborduurd hebben. En je kunt de
kalender verder versieren met stickers! Je kunt met
verschillende kleuren aangeven wat je hebt
gedaan. Rood als je een nieuw project bent
begonnen, blauw als je “gewoon” aan iets
geborduurd hebt, groen als je iets afgewerkt hebt
etc.
De kalender staat verder vol met foto’s van antieke
merklappen, vintage afbeelden en quotes. Echt een
kalender waar je een heel jaar plezier van hebt,
maar vooral, waar je later in op kunt zoeken wat je
allemaal gedaan hebt in 2021. Er staan geen
patronen in de kalender.

Book of Days 2021 € 16,25 
PS: ze zijn onderweg maar nog niet gearriveerd

The Prairie Schooler
Ook dit jaar kwam er weer een 2020 Santa uit van The Prairie
Schooler. Voor mij is dat een jaarlijks feestje, ik heb er al een
heel stel geborduurd. Tegenwoordig borduur ik ze op 10
draads Weddigen stof, naturelkleurig, dan worden ze wat
groter. En het is heerlijk om op te borduren. Als je veel op 14en 16 draads stof borduurt, is zo’n 10 draads linnen heel
ontspannen om op te borduren.
De kerstman heeft dit jaar moeite om tegen de noordenwind in
te lopen en moet daarbij ook nog zorgen dat hij de twee
konijntjes niet verliest. Je kunt de wind bijna voelen vanaf het
patroon.

2020 Schooler Santa € 5,95 
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Daarnaast is er weer een “oud” patroon
opnieuw uitgebracht: Sonds of Season. Deze
patroontjes geven een ouderwetse kerstsfeer
weer. Ik heb ooit van een Amerikaanse
borduurster een van deze patroontjes
ontvangen. Zij had het geborduurd over 1
draadje op 11 draads stof en het is een van mijn
lievelingsornamentjes.

Songs of The Season € 13,95 

Een map vol verrassingen – de grabbag
Hij is als enige van de uitverkoop terug in het assortiment, onze grabbag. Omdat we dit jaar geen
uitverkoop kunnen houden, maar jullie toch graag mee laten genieten van een leuke verrassing, hebben we
weer grabbags met patronen.
Je ontvangt een Action map vol met
patronen en daar voegen we dan nog
(handgeverfde) garens en band aan toe. De
grabbag kost € 24,95 en bevat voor meer
dan € 100 euro aan patronen.
Laat je verrassen en bestel zo’n grabbag
voor het te laat is. En voor alle
duidelijkheid, we doen de patronen in zo’n
handige map van de Action, dat verstuurt
namelijk een stuk beter dan zo’n prachtige
kerstzak van de kerstman. Maar ja, voor de
foto was dit toch veel leuker ;-).
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Renato Parolin
Als iemand een eigen stijl van ontwerpen heeft, dan is het Renato Parolin wel. Ik houd erg van zijn
stylistische patronen. Ook dit jaar zijn er weer veel kerstpatronen waar je uit kunt kiezen. Let ook op de
manier waarop een aantal patronen zijn ingelijst, dat geeft echt iets speciaals er aan.
Of je de mistletoe nu ophangt in huis of er een borduurt, Il buon auspicio brengt je helemaal in kerstsfeer.
Als je liever ornamentjes borduurt, dan ga je gewoon voor Joyful toys.

Il buon auspicio € 9,00

Joyful toys € 10,00

Parfum de magie vind ik erg leuk vanwege die mandjes. Die doen me echt aan vroeger denken. Van Round
Toys zijn meerdere kleurversies beschikbaar. Zo kun je het patroon aanpassen aan je eigen inrichting.

Parfum de magi € 13,00

Round Toys 1 (goud) € 8,00
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Round Toys 2 (rood) € 8,00

Round Toys 3 (blauw) € 8,00

Deze twee patroen vind ik echt heel erg leuk. Met de Modular Christmas kun je je eigen kersttekst
samenstellen. Of borduur de initiaal van een speciaal iemand. Door het gebruik van meerdere kleuren rood
voor de letters, krijg je mooi diepte in het patroon. Houd je meer van hartjes, dan kun je je met With heart
helemaal uitleven. Ook hiervoor geldt, dat het hele alfabet in het patroon staat. Borduur de initiaal van elk
gezinslid en versier zo je kerstboom of kerstkrans.

Modular Christmas € 12,00

With heart € 12,00
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Je kunt ook een echte Renato Parolin kerstboom borduren. Met zo’n boom in huis, hoef je bijna geen echte
kerstboom meer te hebben. Nog meer van die leuke, Scandinavische mandjes vind je in Joyful holidays.

Happy tree € 13,00

Joyful holiday €9,00

Tot slot nog een kranspatroon waar je ook weer
initialen in kunt verwerken. Hoewel ik misschien
wel zou gaan voor het jaartal. Je kunt eenvoudig de
hoogte van het ovaal waar de initialen in staat wat
korter maken zodat de nummers beter uitkomen.
Nu alleen nog een doosje tijd en ik kan aan de slag.

White, red, green € 9,00 
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Interview met Teresa Kogut
Click here for the English text of the interview:
https://tinyurl.com/yyk9ylkg
Wie regelmatig naar Flosstube video’s kijkt, heeft vast wel eens een
video van Teresa Kogut gezien. Wat heel grappig is, want ze is
eigenlijk helemaal geen borduurster, maar ze schildert. Toch
ontwerpt ze al jaren borduurpatronen ondanks dat ze zelf pas een
paar weken geleden haar eerste kruisjes heeft gemaakt.
Ik ben al een tijd fan van haar, vooral omdat haar patronen zo’n
eigen stijl hebben. Je kunt merken dat Teresa gewend is om te
schilderen, want vaak moet je de achtergrond ook voor een groot
deel of helemaal vol borduren.
Hoe belandt iemand die schildert in de borduurwereld? Teresa vertelt er alles over in dit interview.
1) Kun je wat over jezelf vertellen?
“Ik ben al een kunstenaar zolang als ik me kan herinneren, maar ik had nooit gedacht dat ik zover zou
komen als ik nu ben. Kevin en ik begonnen onze tocht met ons bedrijf ‘Primitive Folk’ in 1994. We
verkochten mijn ingelijste prints aan cadeauwinkels over de hele wereld. Een paar jaar later kwam ik
terecht in de wereld van de kunstlicenties. Ik heb voor veel bedrijven kunst gemaakt. Zij toonden mijn
kunst op hun producten en ik kreeg royalty's voor de verkoop van de producten waarop mijn kunst te zien
was. Voor veel licentiehouders maakte ik het liefst ontwerpen van quiltstof en dat bracht mij ertoe in het
voorjaar van 2004 een quiltmarkt te bezoeken. Daar ontdekte ik punchneedle-borduurwerk.
Ik werd ter plekke verliefd op punchneedle omdat het resultaat me deed denken aan gehaakte
minitapijtjes. Ik moest alleen nog leren hoe ik ze zelf kon maken. Ik kocht dus meteen alles wat ik daarvoor
nodig had en ik leerde mezelf het vak. Als kunstenaar met een groot portfolio aan schilderijen en
schetsboeken vol tekeningen begon ik daarna mijn kunst te vertalen naar punchneedle-ontwerpen.
Vervolgens ging ik op zoek naar plaatsen waar ik mijn patronen kon verkopen en zo stond ik in 2005 op
mijn eerste handwerkbeurs.
Toen ik in 2011 deelnam aan de Handwerkbeurs in Nashville, zeiden veel winkeleigenaren tegen mij: ‘Wij
vinden je ontwerpen heel leuk, maar we verkopen vooral kruissteekpatronen. Wat je zou moeten doen, is
kruissteekpatronen gaan ontwerpen ‘. Ik had geen idee hoe ik moest borduren, laat staan dat ik wist hoe ik
borduurpatronen moest ontwerpen, dus ik begon vragen te stellen. Beth van ‘Summer House Stitch Works’
vertelde me welk computerprogramma ik moest kopen en Erin van ‘Myrtle Grace’ vertelde me dat ik mijn
ontwerpen kon laten borduren door modelborduursters. Dankzij Beth en Erin en dankzij de aanmoediging
van handwerkwinkels en een geweldige groep modelborduursters kwam ik in 2013 met mijn eerste
kruissteekontwerpen op de markt.
In 2016 zei een vriendin tegen mij dat ik een Flosstube-kanaal moest beginnen. Ik had geen idee waar ze het
over had en ik had het zo druk met mijn bedrijf dat ik er niet veel gedachten aan wijdde. Ongeveer een jaar
later zei mijn vriendin het nog een keer, dus ik begon Flosstube-video's te bekijken en ik was stomverbaasd
toen ik zag dat er een gemeenschap bestond van borduursters die video's over borduren maakten. Op 1
december 2018 heb ik eindelijk mijn eerste Flosstube-video gemaakt. Wat een verschil heeft dat in mijn
leven gemaakt! De Flosstube-gemeenschap is heel groot, maar voelt toch als familie. Ik heb geweldige
mensen ontmoet via de Flosstube-gemeenschap en het is voor mij een zegen dat ik er deel van mag
uitmaken.
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Terugdenkend aan het begin van mijn tocht in 1994: als iemand mij toen had verteld dat ik 26 jaar later
ontwerpster van kruissteekpatronen zou zijn, had ik dat nooit geloofd. Maar het bevestigt wel dat je open
moet staan als je onderweg bent. Hoewel ik van elk onderdeel van onze tocht heb genoten, kan ik eerlijk
zeggen dat ik me tegenwoordig meer thuis voel in mijn bedrijf dan ooit tevoren.”
2) Wat is je favoriete ontwerp en waarom?
“Maar één kiezen, hoe doe je dat....... Een moeilijke vraag, want mijn ontwerpen liggen me allemaal na aan
het hart en ze zijn mij allemaal dierbaar. Het lijkt erop dat mijn nieuwste ontwerpen altijd mijn favoriet
zijn. Ik denk dat dat komt doordat het proces vanaf het allereerste begin tot het moment waarop het
patroon daadwerkelijk is uitgebracht zo lang duurt. Eerst ga ik achter mijn computer zitten en maak ik het
ontwerp, dan stuur ik het ontwerp op om te worden geborduurd, en als het resultaat terugkomt - wat twee
maanden tot wel een jaar later kan zijn - , beslis ik wanneer ik het uitbreng; daarna moet ik het nog
professioneel laten inlijsten of ik werk het zelf af. Ik vind het altijd erg spannend om het ontwerp te zien als
het helemaal klaar is!
Op dit moment zou ik zeggen dat Lincoln's Eagle (net uitgebracht, in oktober 2020) mijn favoriet is. Ik ben
een grote fan van Abraham Lincoln, ik hou van volkskunst in Nederlandse stijl uit Pennsylvania en ik hou
van patriottische ontwerpen…... en dit ontwerp heeft het allemaal.”
3) Is er een ontwerp dat je graag ooit zou willen maken?
“Ik kan niks bedenken. Ik ben altijd bezig met het ontwerpen van patronen ... elke week. Als ik iets in
gedachten heb dat ik wil maken, dan doe ik dat gewoon.”
4) Wat doe je naast ontwerpen?
“Ik geef mijn kunst nog steeds in licentie aan een handvol bedrijven. Ook ontwerp ik punchneedlepatronen en die ‘punch’ ik ook zelf. Ik geef online kunstonderwijs en ik verzorg handwerkcolleges en cursussen. En mijn man en ik runnen een heel drukke Etsy-winkel.”
5) Borduur je je patronen zelf?
“Nee, ik kan helemaal niet borduren. Ik ben dankbaar dat ik met zulke geweldige modelborduursters kan
werken. Mijn doel voor 2020 is om te leren borduren. Ik blijf met modelborduursters werken, maar ik besef
dat het het belangrijk is dat ik zelf ook kan borduren.”
(toevoeging van Annemiek: als je de laatste Flosstube video’s van Teresa bekijkt, kun je zien dat ze
inmiddels is begonnen met borduren)
6) Hoe heeft Covid-19 je ontwerpwerk beïnvloed? Of was er geen Covid-19-effect?
“Omdat de meeste mensen in quarantaine zaten, werd er heel veel geborduurd en heel veel therapeutisch
gewinkeld. Op ons bedrijf had Covid-19 geen negatieve effecten. In feite hebben we een fantastisch jaar
achter de rug en ik denk dat dat deels komt doordat mensen gedwongen thuis zaten en borduren hun rust
geeft. Het vermindert de angst die velen voelden en nog steeds voelen vanwege de pandemie. Wat het
ontwerpen betreft: ik heb meer ideeën dan ik ooit in mijn leven zal kunnen uitwerken, dus Covid-19 had
ook geen invloed op mijn ontwerpwerk.”
7) Als je geen ontwerper zou zijn, welk beroep zou je dan hebben?
“Ik HOU van schilderen en lesgeven. Ik zou het ook prima vinden om gewoon een kunstenaar te zijn die
haar originelen en reproductieprints verkoopt en online creatieve werkcolleges en cursussen aanbiedt.”
8) Wat is het laatste project dat je hebt ontworpen?
“Het nieuwste project dat ik heb ontworpen, is een serie kleine Halloween-prentjes. Ik had mijzelf
uitgedaagd om in oktober elke dag een klein Halloween-patroontje te ontwerpen.”
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9). Waar haal je je ideeën vandaan?
“Ik schilder al mijn hele leven. Op het hoogtepunt van mijn licentietijd maakte ik bijna 200 schilderijen per
jaar. Dat waren aquarellen van 30 x 30 cm en kleiner. De onderwerpen waren Kerstmis, Halloween,
teddyberen, enz. en de stijl was country. Mijn verzameling schilderijen omvat meer 4200 stuks en hij groeit
nog elk jaar. Daardoor heb ik een eindeloze voorraad kunst om uit te kiezen voor het maken van
borduurpatronen. Doordat ik mijn kunst voortdurend ‘opnieuw uitvond’ in de jaren dat ik druk was met
kunstlicenties, heb ik veel verschillende kunststijlen beoefend: country, volkskunst uit Pennsylvania in
Nederlandse stijl, Whimsy Chicks, mix-media engeltjes en bloemen, zowel als aquarel als met acrylverf.
Om schilderijen in patronen te vertalen, scan ik eerst het schilderij en vervolgens voer ik het in in het
borduurprogramma op mijn computer. Daar komt het binnen met een triljoen kleurdraadjes, dus ik moet
het aantal kleuren terugbrengen. In het begin zien die kleuren er zo korrelig uit dat het vele uren kost
voordat het ontwerp op het schilderij lijkt.
Wat het ontwerpen van merklappen betreft: dat is een heel andere manier van creëren. In maart 2020 heb ik
‘CW Samplers’ geïntroduceerd tijdens de beurs in Nashville. Ik vind het heel leuk om merklappen te
ontwerpen. Ik start meestal met het openen van een nieuw bestand in mijn borduurprogramma, dan kies ik
een formaat en daarna begint het ontwerpen. Eerst maak ik de rand en daarna ontwerp ik motieven en/of
taferelen en die verplaats ik net zolang totdat ik er tevreden over ben. Het is zo anders dan hoe ik in het
verleden dingen heb gemaakt dat ik het heel verfrissend vind.
Ik wil iedereen bedanken die mijn werk door de jaren heen op enigerlei wijze heeft gesteund. Ik ben
dankbaar dat ik met creatief zijn de kost kan verdienen en ik geef God daarvoor alle eer.”
Je kunt Teresa Kogut volgen op een van deze kanalent:
www.youtube.com/c/teresakogutscreativewhims
www.patreon.com/teresakogut
www.instagram.com/teresakogut
www.facebook.com/teresakogut
www.gatherdreamcreate.com/studio
www.teresakogut.com

Op de volgende pagina’s vind je een geweldig patroon dat Teresa voor ons ontworpen heeft. Toen ik het
binnenkreeg, kon ik het haast niet geloven. Ik vind het zo genereus van Teresa om een compleet patroon te
ontwerpen. In de kerstvakantie ga ik ermee beginnen, het is net iets voor mij. Een kerstman,
sneeuwmannen en een vosje, wat wil een mens nog meer?

45

46

Mocht je het patroon zo niet goed kunnen printen, dan kun je hier de pdf vinden:
https://dehandwerkboetiek.nl/christmas-snuggles-complete-pdf/

In case the design doesn’t print too well, you can find the pdf here:
https://dehandwerkboetiek.nl/christmas-snuggles-complete-pdf/

47

48

De kerstpatronen van Teresa Kogut
Om maar gelijk te beginnen, dit is mijn favoriet van de Teresa Kogut kerstpatronen. Wat een prachtig
patroon. Je kunt alleen de kerstman met het rendier borduren, de blokjes gebruiken voor kaarten of
ornamentjes, of borduur een stel van de blokjes bij elkaar en maak zo je eigen patroon.

All the things € 12,50
Teresa heeft sowieso wat met kerstmannen, wat denk je van deze twee? Ik vind het randje aan de zijkanten
van Primitive Santa echt iets aparts geven en de Believe Santa is zoooo mooi.

Primitive Santa € 12,50

Believe € 12,50
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Haar sneeuwmannen zijn ook heel leuk, zie hieronder. Ik ben heel benieuwd of we deze winter
sneeuwmannen kunnen maken. En dan onthouden, een omgekeerde emmer op zijn hoofd zetten. De Snow
Penny sneeuwman zit gewoon in een sjieke hoed, die heeft het eigenlijk nog beter voor elkaar.

Buckethead € 12,50

Snow Penny € 12,50

Dit patroon met de twee rendieren hebben we al wat langer in de winkel en ik blijf het zo mooi vinden. De
achtergrond is opgevuld met kruissteekjes, maar daar zou je heel goed een van onze gewolkte Belfast
stoffen voor kunnen gebruiken (Belfast kleurnummer 1079).

Oh Deer, It’s Christmas € 12,50
Hetzelfde geldt voor de sneeuwman op de volgende pagina. Dat groen zou ik wel borduren, daar zit je wel
even mee, maar als je de rest geborduurd hebt, kun je redelijke gedachteloos heen en weer gaan. En wat
heb je dan een leuk wintertafereeltje. Als je de woorden weglaat en bijvoorbeeld nog twee of drie boompjes
toevoegt, is het ineens niet meer zo kersterig en kun je het langer laten hangen/staan.
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Season’s Greetings € 12,50
Voor deze sneeuwman hebben wij Belfast (kleurnummer 5139) uitgekozen. Dan hoef je de rand rondom
niet in te vullen. Dat scheelt dan weer een stuk. Hij lijkt het erg naar zijn zin te hebben in de sneeuw, met
een muts en das om .
Van Struttin’ vind ik dat rendier supergrappig. Wat een eigenwijs diertje zeg, hij kan zo met een
modeshow meedoen. Je zou hem ook heel goed alleen kunnen borduren en afwerken als een ornamentje.
Maar ja, dan is de kerstman wel alleen.

Mr. Freeze € 12,50

Struttin’ € 12,50

Dit schaapje hangt al een paar jaar bij ons in de winkel. Ik
bel dol op patronen waar vanuit een hoek of vanaf de
onderkant van een lijst iets ontworpen is. Dat geeft zo’n
apart effect. Bovendien, wie kan zo’n schaapje met das nu
weerstaan.
For Ewe € 12,50 
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Tiny Modernist
Van Tiny Modernist hebben we twee schattige patronen voor de kerst en winter. Als eerste de FairIsle
Friends. De breisters onder ons herkennen de patronen waarschijnlijk van de prachtige Fair Isle truien.
Deze dieren zijn op geperforeerd papier geborduurd, maar je kunt ze natuurlijk ook op linnen borduren en
dan bijv. inlijsten. Mijn favoriet is de panda. Sinds ik de twee panda’s in Ouwehands Dierenpakr heb
gezien, ben ik groot fan.
Het andere patroon is een geweldige collectie van kerst- en winterpatronen. Of je nu de kussentjes
borduurt, de merklap of de ornamentjes eronder, met dit patroon kun je wel even vooruit. Van de merklap
zelf kun je ook weer diverse ornamentjes maken. Maar ik ben vooral weg van de jampotjes onderaan het
plaatje .

 FairIsle Friends € 10,75

Scandi Christmas Set € 13,95 
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Kerstrecept 2 - Gevulde appels
Een heerlijk en makkelijk recept voor een zalig toetje. Niet alleen lekker met de kerstdagen .

Ingrediënten (recept voor 4 personen):
 4 stevige (hand)appels met een rode blos (bijv. Fuji’s)
 6 bitterkoekjes
 4 eetlepels sinaasappellikeur
 2 eetlepels kersenjam
 1/8 liter slagroom
 2 eetlepels witte basterdsuiker
 2 theelepels kaneel

Bereiden:
1) Verwarm de oven voor op 200° C.
2) Was de appels en boor met een appelboor het klokhuis eruit. Hol de appels nog iets verder uit,
zodat ze naar beneden taps toelopen.
3) Zet de appels naast elkaar in een lage ovenschotel.
4) Breek de bitterkoekjes in stukjes en vul de appelholtes ermee.
5) Schenk de sinaasappellikeur over de bitterkoekjes in de appels.
6) Schep in elke appel een halve eetlepel kersenjam.
7) Zet de schotel in de oven en bak de appels in ca. 30 minuten gaar.
8) Klop intussen de slagroom met basterdsuiker en kaneel bijna stijf.
9) Serveer de appels doorgesneden in lage schaaltjes met een schep kaneelroom ernaast.
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Tralala
Het afgelopen jaar hebben we al diverse geborduurde aardbeitjes voorbij zien komen, maar deze set van
Tralala is echt zo leuk! Je kunt kiezen uit een kerstman of sneeuwman of ze gewoon allebei borduren. Wat
een leuke aanwinst voor je aardbeicollectie. Het En Hiver patroontje is de laatste in de serie van ronde
patroontjes en kun je heel goed afwerken in een borduurring. Deze afwerking hier met het ricrac band is
wel heel mooi geworden.

Fraises de Noel € 11,75

En Hiver € 11,75

Heel grappig is de richting die deze twee kerstmannen opkijken, allebei naar rechts . Het linkerpatroon is
net nieuw, het rechterpatroon is van eind vorig jaar en was toen nog niet bekend op het moment dat ik met
de kerstcatalogus bezig was. En ik vind ‘m namelijk heel erg leuk voor een pindrum. Dat lijkt me echt
fantastisch. Het linkerpatroontje kun je leuk afwerken als flat fold.

Nuit de Noel € 11,75

Santa Claus € 11,75

Ook van vorig jaar is deze kerstman die niet met een
rendier de kadootjes rondbrengt, maar met een
schaapje. Ook hiervoor geldt, heel geschikt voor een
pindrum. Nu alleen nog een beetje borduurtijd
vinden.......
Mouton de Noel € 11,75 
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Twin Peak Primitives
Vorige maand heb je deze twee al kunnen zien, en ik kon het niet laten om ze ook mee te nemen in de
kerstcatalogus. Ik vind beide patronen prachtig. De sneeuwman ga ik zeker borduren, daar ben ik al stof
voor aan het uitzoeken. Ik zit nog te dubben of ik op 14 of 16 draads stof ga borduren. Er zit niet zoveel wit
in dit patroon, dus misschien ga ik fijn voor 14 draads stof, dan kan ik het net wat beter zien.

Twin Peak Santa 2020 € 15,95

Twin Peak snowman 2020 € 13,95

Je kunt een jaar lang elke maand een van de schattige Bliss patroontjes van Twin Peak Primitives borduren.
Ze zijn superleuk als ornamentje, maar je zou ze ook op 1 lap kunnen borduren. Het patroontje voor
december is denk ik mijn favoriet. Ondanks dat het patroontje niet zo groot is, zitten er zoveel details in. De
andere maanden van het jaar zijn net zo leuk, die vind je op in onze webshop.

December Bliss € 6,95

January Bliss
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Een bezoekje aan een kerstmarkt zal dit jaar
waarschijnlijk niet doorgaan. En wat kun je
dan beter doen, dan een kerstmarkt
borduren? Zo heb je altijd je kerststalletjes
bij elkaar. Ik zou zeggen, een mok
Glühwein erbij, kerstmuziek aan en
borduren maar.

Christmas Market € 15,95 

Klosjes doen het altijd goed bij borduursters.
En je moet er maar op komen om de klosjes
niet alleen een bandje rondom te geven, maar
ook nog allerlei kerstmotiefjes bovenop de
klosjes. Het lijkt me een gezellige boel met de
kerstman, sneeuwman en het rendier.
Misschien doen ze wel een wedstrijdje wie
het snelste zijn kerstboom kan versieren.

 Stitching Christmas € 13,95

Als je nog op zoek bent naar een leuk patroontje voor een
ornamentje, of je wilt nog een klein kadootje voor iemand
meenemen, dan is dit patroontje echt heel geschikt. Het is
een ansichtkaart waar achterop het patroon staat.

Snowman enjoy € 2,50 
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Rudolph and Santa is een vermakelijk patroon, de kerstman is deze keer degene die de slee trekt en zo te
zien, heeft hij er niet veel moeite mee. Rudolf laat zich fijn voortrekken en rust even uit. En tot slot een heel
ander kerstpatroon. Olde Mill Christmas heeft maar een paar kleuren en toch veel details. Een echt
Nederlands kerstsfeertje zou ik zeggen.

Rudolph and Santa € 13,95

Olde Mill Christmas € 13,95

UB Stickdesign
Ohhhhhh, we hebben weer een prachtig boek van UB Stickdesign in de winkel. Ik ben dol op de
kerstboeken van UB Stickdesign, ze staan altijd vol met patronen in diverse stijlen en vooral die je op heel
veel verschillende manieren kunt toepassen. Het wintertafereeltje in de maan is een van mijn favorieten uit
dit boek, de vrolijke kerstboompjes is een ander. Wat leuk om zo’n kerstboompje in de lievelingskleur van
de ontvanger te borduren en dan een kaartje ervan te maken. Het boek heeft 76 pagina’s, is in kleur
uitgebracht en bevat 14 patronen.
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Winter trifft Weihnachten €25,50
Een heel andere stijl, zijn deze twee patronen. Zoals je ziet, zit de kerstman weer in de slee en doet Rudolf
zijn werk weer. Ik houd erg van de klassieke kleuren die zijn gebruikt en het sfeertje. Een beetje terug naar
vroeger met een knipoog. De twee rendiertjes van het andere patroon hebben de mistletoe ontdekt. Wat
leuk om te borduren voor een pasgetrouwd stelletje.

Nikolaus auf Reisen €9,25

Rentierliebe € 9,25
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Voor het geval je nog een leuke manier zoekt om je langwerpige kerstborduurwerk te presenteren, dan
hebben wij nu deze houten ramen in de winkel. Ik vind ze fantastisch. Je kunt elk patroon dat ongeveer 2023cm lang is gebruiken en het zou zo’n 5-6cm hoog moeten zijn. Wij hebben het band in bestelling, zodat je
het heel makkelijk af kunt werken. Een rij van die kleurige kerstboompjes uit het boek zouden het ook heel
goed doen. Of borduur een heel waslijntje met wantjes.
Het kerstpatroon past helemaal bij mij, rood, groen en wit, helemaal mijn ding. De twee knopen van de
rendiertjes kun je er apart bij bestellen. Of laat je fantasie zijn gang gaan en borduur iets van het patroon
ervoor in de plaats. Hoewel die knoopjes wel heel erg leuk zijn.

Houten raam 27 x 35cm
zonder verlichting en versiering € 12,50

Rendier knoop rood € 6,95

Merry Christmas € 12,50

Rendier knoop bruin € 6,95
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Waxing Moon Designs
Wat is de Trio serie van Waxing Moon Designs toch leuk. Vorig jaar hebben we Winter House Trio
geborduurd, en dan niet als afzonderlijke huisjes, maar als een straatje. Dat heeft inmiddels internationale
navolging gekregen .
Voor de twee nieuwe patronen van dit jaar hoef je niet uit te vogelen hoe je ze aan elkaar verbindt, je kunt
ze gewoon afzonderlijk borduren. Of 3 naast elkaar met ieder hun eigen randje er omheen. Ik ben van
beide patronen zwaar onder de indruk. Op dit moment is Santa Trio mijn favoriet, maar dat komt ook
omdat kerst voor in mijn geheugen staat. Rond januari krijg ik dan weer zin om van alles “winter” te
borduren. En die sneeuwmannetjes zijn te leuk om te laten liggen.

Santa Trio € 10,75

Snowmen Trio € 10,75

De kerst- en winterhuisjes zijn ook superleuk. Misschien komt er nog een keer een kerststraatje, dat zou ik
toch wel heel leuk vinden. De woorden hebben we weggelaten bij de winterhuisjes en gewoon opgevuld
met sneeuwvlokjes. Zo kun je een patroon snel aanpassen aan je eigen voorkeur. I.p.v. Christmas zou je
kerst kunnen borduren of het jaartal.

Christmas House Trio € 10,75

Winter House Trio € 10,75
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With Thy Needle and Thread
Brenda is dit jaar heel vroeg met haar kerst- en winterpatronen en ik ben helemaal voor! Wat zijn het weer
prachtige patronen. We gaan ze eind van de week bestellen, dus als je er zeker van wilt zijn dat je snel kunt
beginnen met deze patronen, laat het me dan weten. Je kunt ze in de webshop alvast bestellen.
Naar ht eerste patroon is door heel veel Flosstube kijkers met smart uitgekeken. Winter Rose Manor was
een exclusief patroon voor een borduurweekend dat in 2018 plaatsvond. En nu kan iedereen dit prachtige
huis gaan borduren. Je ontvangt zowel het patroon van de merklap als van het speldenkussen. We hebben
de 14 draads R&R Brenda’s Brew ook besteld ;-).

Winter Rose Manor 21,75

Het volgende nieuwe patroon is When Santa’s away,
the mice will play. Ik ben dol op de muizen van Brenda,
ze zijn zo lief en doen allemaal stoute dingen. Ik weet
niet of ik zo’n stuk vilt voor de bovenkant van de
schoen ga gebruiken, maar verder…… Brenda heeft ‘m
over 1 draadje geborduurd, ik ga gewoon voor 2 x 2
draadjes hoor.

When Santa’s Away 13,95
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Het derde patroontje past in de koffieserie die begon met Coffee
First. Inmiddels hebben we ook Witches Brew in de winkel en
nu kunnen we Mr. Marshmallow bestellen. En ohhhhh, wat is ie
leuk. Wie houdt er niet van warme chocolademelk in de
wintermaanden en dan met marshmallows erop?

 Mr. Marshmallow 13,95

De twee sneeuwmannetjes van Brrr It’s Cold Outside maken het kwartet compleet. Ik vind het nu al even
wennen met de koudere temperaturen en de vochtige lucht, maar in december hoop ik toch dat we dan
echt kunnen zeggen Brrr. het is koud buiten. Een beetje vorst in de lucht vind ik prettig. Het is net of alles
dan frisser ruikt. En wie weet kunnen we deze winter zelf een sneeuwman maken!

Brrr It’s Cold Outside 13,95
We hopen de patronen binnenkort in de winkel te hebben, zodat je alvast aan de slag kunt.
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XJude Designs handgeverfd linen en garen
Ze liggen al even in de voorraadkamer, deze prachtige, handgeverfde stoffen van Xjudesigns. Ik wilde ze
speciaal bewaren voor de kerstcatalogus, want deze linnens zijn echt een kadootje voor jezelf. Wat heel fijn
is, Jucus heeft de DMC kleuren bij haar kleuren staan zodat je een aardig idee hebt van hoe de kleuren eruit
zien. Deze kleuren zijn ideaal voor merklappen, primitieve patroontjes en uiteraard, kerstpatronen. We zijn
eerst maar eens begonnen met deze kleuren, ik heb vooral gekeken naar kleuren die we nog niet in ons
assortiment hebben. Deze stoffen kun je kopen per lap van 45 x 67cm. Ga er maar even lekker voor zitten
en geniet van deze prachtige keluren.
14 draads linnen

brick powder 45 x 67cm € 27,95

old linen 45 x 67cm € 27,95

buttermilk cake 45 x 67cm € 27,95

old blue 45 x 67cm € 27,95

rustic driftwood 45 x 67cm € 27,95

lambswool 45 x 67cm € 27,95
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pale fawn 45 x 67cm € 27,95
16 draads linnen

marbled pointer 45 x 67cm € 27,95

brown sand 45 x 67cm € 27,.95

Gold sand 45 x 67cm € 27,95

Dove 45 x 67cm € 27,95

old sheep 45 x 67cm € 27,95

frosty aqua 45 x 67cm € 27,95
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18 draads linnen

little bunny 45 x 67cm € 30,95

rustic drab 45 x 67cm € 30,95

Dan hebben we ook nog een set Kerstgarens die Jucus speciaal voor deze kerst heeft geverfd. Dit zijn 7
verschillende kleuren en van elke kleur heb je 8 meter om naar hartelust kerstpatroontjes mee te borduren.
Ik vind de kleuren heel geschikt voor bijvoorbeeld patronen van Artful Offerings, Bent Creek, Crocette a
Gogò of Lindner. Vervang een of meerdere DMC kleuren door deze handgeverfde garens en je voegt net
iets speciaals toe aan je borduurwerk.

Kerstset garens € 21,50
Kerstpuzzel
Ter afsluiting van deze versie van de kerstcatalogus heb ik een echte kerstpuzzel gemaakt. Herken jij de
patronen die in deze letters verwerkt zijn? Vind het juiste patroon bij de juiste letter en stuur je oplossing
in. Je hoeft alleen de namen van de patronen te vermelden. Onder de goede inzenders verloot ik een kado
uit de kerstcatalogus.
Je kunt tot 5 december de oplossing van de letters naar mij mailen (info@dehandwerkboetiek.nl).
Let op: je moet de oplossing van alle letters doormailen!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.

K=
E=
R=
S=
T=

En dat is dan weer het einde van de 2020 Kerstcatalogus. Het blijft nog even spannend welke patronen
allemaal nog arriveren, maar het merendeel staat klaar om in de winkel te zetten. Ik verheug me er op om
weer alle kerstmodellen op te hangen, lichtjes neer te zetten en te genieten van de kerstsfeer die de winkel
dan uitstraalt. Misschien zien we je op een van de Kerst Open Dagen, misschien hebben we mailcontact, ik
hoop dat je genoten hebt van deze kerstcatalogus en dat we op deze manier ook alvast wat kerstsfeer bij
jou hebben overgebracht.
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