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De Handwerk Boetiek 
Julianaplein 8 
9301 LA Roden 
www.dehandwerkboetiek.nl 
info@dehandwerkboetiek.nl 
050 50 162 85 
 
 
 
De winkel is gelukkig open, wel moet je een afspraak  
maken om langs te komen en het dragen van een 
mondkapje is verplicht. 
 
Aangepaste openingstijden: 
Donderdag    13:00-17:00 uur 
Vrijdag    10:00-17:00 uur 
1e en 3e zaterdag v/d maand  10:00-17:00 uur 
 
 
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 2021 

Openbaar vervoer 

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.  
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Voorwoord  
 
Hij ligt weer voor je, de kerstcatalogus 2021. We zijn bijzonder blij dat dit jaar een interview konden 
houden met Liz Mathews van Hello from Liz Mathews en met Frony Ritter van Frony Ritter Designs. Beide 
dames hebben een geweldig leuk patroontje beschikbaar gesteld, waar je helemaal mee in kerststemming 
komt.  
 
Zoals je op de voorkant kunt zien, hebben we een aantal boompjes van Liz Mathews geborduurd. Het zijn 
zulke leuke patronen om te borduren. Coby en Joan hebben voor de afwerking gezorgd, ik vind ze echt 
geweldig. Vooral vanwege de houten stammetjes. Wij zijn heel tevreden over ons kerstbos en hopen er 
komend jaar nog een paar exemplaren bij te borduren. 
 
Frony Ritter heeft heel leuke handschoenpatroontjes uitgebracht die je o.a. op geperforeerd papier kunt 
borduren. Maar een lapje stof dat je nog hebt liggen kan ook, hoor. Het zijn in ieder geval patroontjes die 
heel geschikt zijn als ornamentjes in de kerstboom. 
 
Verder hebben we handgeverfd linnen uit eigen land in de kerstcatalogus, heeeeel veel nieuwe 
kerstpatronen, recepten voor je kerstdiner, gratis patroontjes dus van Liz Mathews en Frony Ritter en 
vooral heel veel inspiratie om te gaan borduren voor kerst. Je ontvangt verder een cadeautje bij besteding 
vanaf 10 euro in de winkel of webshop. 
 
We zijn tijdens de Kerst Open dagen op 11, 12 en 13 november geopend van 10.00-17.00 uur. In de keuken 
hebben we weer onze uitverkoop, houd er rekening mee dat je daar contant moet betalen. Verder dragen 
we een mondkapje en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Kijk zelf ook even of het al heel druk is en 
het misschien handiger is om even later terug te komen. We schenken dit jaar nog even geen koffie en thee, 
dat komt dan hopelijk volgend jaar weer. En heb je last van klachten of verkoudheid, blijf dan thuis. 
 
We hopen dat we jullie op een van deze dagen in de winkel zien, wil je liever langskomen als het wat 
rustiger is, kom dan een van de komende weken langs of bestel via de webshop. Verreweg het meeste uit 
de catalogus kan gewoon weer besteld worden.  
 
Wij hebben heel veel zin in deze dagen en kijken er al een tijd naar uit. Laten we er met z’n allen gezellig en 
gezonde dagen van maken. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Annemiek                
 
PS: je kunt vanaf 10.00 uur op 11 november bestellingen uit de kerstcatalogus doorgeven. Bestel graag 
ALLEEN via de webshop, dan hebben we alle informatie bij elkaar.  
 

  Zie je iets dat je graag zou willen bestellen, 
dan kun je vanaf donderdag 11 november 10.00 uur 

bestellen via de webshop: 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/cat/kerstcatalogus-2021/ 
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Annie Beez Folk Art 

Net op tijd voor de kerstcatalogus hebben we de patroontjes van Annie Beez binnen gekregen. Het 
grappige vind ik, dat ze heel andere kleuren heeft gebruikt dan ik zou doen. Voor mij hoort een kerstman 
in rood geborduurd te worden, maar Annie laat zien dat blauw ook heel goed kan. En het geeft echt een 
ander effect. 
 

  
Tallow Berry Santa € 13,95  I Believe in Christmas € 11,75 
 
Boerenschuren (barns) in de VS zien er voor mij heel romantisch uit. Vaak geverfd in zo’n prachtige 
bruinrode kleur en dan ook nog versierd met een prachtig quiltblok. Ik denk niet dat mijn tuin groot 
genoeg is voor zo’n schuur, maar er eentje borduren kan natuurlijk wel. 
Blessings be Thine kun je voor iedereen borduren, goede wensen zijn altijd welkom. En dan de kleuren 
aanpassen naar je eigen voorkeuren, heerlijk zo’n patroon. 

  
Blessings be Thine € 13,95   Bitty Barns - Autumn & Winter € 13,95 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/tallow-berry-santa/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/i-believe-in-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/blessings-be-thine/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/bitty-barns-fall-and-winter/
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Barbara Ana Designs 
Kerst bij Barbara Ana Designs geeft mij altijd een goed gevoel. Ze heeft een combinatie van eigen 
kerstkleuren, humor en huisjes. Vooral dat laatste is belangrijk ;-). Christmas Hare laat zien dat de 
kerstman soms hulp uit onverwachte hoek krijgt. Deze keer zijn het niet zijn rendieren die hem rondrijden, 
maar een witte haas.  
 
Spreading Joy past zo goed als naam bij dit patroon. Dit rendier verspreidt zeker heel veel geluk. 
Sneeuwvlokken maken het kerstsfeertje compleet en let vooral op de huisjes die hij op zijn rug vervoert. 
Die kun je ook weer heel goed apart borduren als ornamentje.  
 
Let it Snow hebben we al een aantal jaren als model in de winkel hangen en het blijft zo’n leuk patroontje. 
Alle elementen kun je heel goed gebruiken voor kleine projecten. 
 
Als je nog op zoek bent naar een klein ornamentje, dan raad ik Ho Ho Ho! aan. De kerstman, kerstpoes, 
pinguin en kardinaal doen hun best om te helpen bij het versieren van de kerstboom en het inpakken van 
de cadeautjes. Rechtsboven kun je zien wat het effect is als je het patroontje op een andere kleur stof 
borduurt; ik vind het altijd heel leuk als een ontwerpster dat doet, het geeft je weer nieuwe inzichten. 

  
Christmas Hare € 11,75    Spreading Joy € 11,75 
 

  
Ho Ho Ho! € 7,95     Let it Snow € 13,95 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-hare/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/spreading-joy/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/ho-ho-ho-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/let-it-snow/
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Bent Creek 
Ik vind het zo grappig, jaren geleden (echt jaren geleden, begin 2000) heb ik aardig wat patroontjes van 
Bent Creek geborduurd. Vervolgens zijn ze een beetje in het vergeetboek geraakt. De dames zijn er een 
aantal jaren tussenuit geweest, maar ze zijn weer terug. Nu hebben we de luxe dat we zowel uit oude als 
nieuwe patronen kunnen kiezen.  
 
Een van die oude patroontjes is Holly Berry Sampler. Wat heel leuk is aan dit patroontje, is dat je tussen de 
rijen van het alfabet speciale steken borduurt. Daar leer je dus ook nog wat van. De knoopjes voeg je zelf 
toe, of gebruik rode kraaltjes. En wat ook niet verkeerd is, je kunt het patroontje nog voor de prijs van 2000 
kopen. 
 
Een andere favoriet van mij is Winter Redbird, een klein patroontje waar je maar 2 kleuren voor nodig hebt. 
Kies gewoon je favoriete rood en wit en je kunt beginnen. Ik heb het idee om een Watercolors te gaan 
gebruiken en perle #5 wit. En dan op 8 draads stof. En afwerken in een vierkant lijstje. En als ik dan heel 
veel zin heb, dan borduur ik ‘m nog een keer op 16 draads stof en werk ‘m af als een ornamentje. 
 

  
Holly Berry Sampler € 4,95    WinterRedbird € 8,50 
 
 
Cottage Garden Samplings 
Dit jaar zijn we verwend met prachtige patronen van Cottage Garden Samplings. De A Time for All 
Seasons serie is echt geweldig. Het zijn bijzonder leuke patronen, die niet heel Amerikaans zijn, maar 
geschikt voor de hele wereld. Wij hebben It’s Snow Time geborduurd, die kun je in de winkel zien. En er 
staan nog een paar patronen op ons “te borduren lijstje”.  
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/holly-berry-sampler-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-redbird/
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-cottage-garden-samplings/
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Naast deze serie heeft Vinney 
twee geweldige kerstpatronen 
uitgebracht. Ik kan geen 
favoriet kiezen, ze zijn allebei 
zo leuk. Christmas Delivery laat 
zien wat de kerstman doet op 

kerstavond      . En zo te zien 
moet hij nog wel de nodige 
cadeautjes langsbrengen.  
 
Christmas Delivery € 11,75 → 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Storytime with Santa is een project dat je eigenlijk 
dit jaar nog moet beginnen zodat het dan volgend 
jaar af is. In dit patroon zitten echt heel veel 
kruisjes. Maar wat een leuke afbeelding. De 
kerstman die voorleest aan zijn collega-
kerstmannen die nog druk bezig zijn.  
 
 
 
←Storytime with Santa € 11,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hier zijn de sneeuwmannen van Cottage Garden Samplings. Kijk uit naar het model van It’s Snow Time 
in de winkel. Snow in Love is echt een schatje, met die rendieren in de buik van de sneeuwman en 
sneeuwvrouw. Wij zitten te denken aan het gestippelde Belfast en Edinburg linnen om dit patroon op te 
borduren. Dan hoef je al die sneeuwvlokken in de achtergrond niet te borduren. Of gebruik kleur 705, dat 
is een mooie, grijze tint. 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-delivery/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/storytime-with-santa/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/edinburg-100-linnen-5379/
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It’s Snow Time € 10,75   Snow in Love € 11,75 
 
 
Crocette a Gogo 
De patronen van Marula zijn bijzonder vrolijk en ik houd van haar kleuren. Echt mijn palet aan 
kerstkleuren. Dit jaar heeft ze een schattig kersttafereel ontworpen van de kerstman die boven een dorpje 
nog in vliegende vaart cadeautjes gaat bezorgen. Je zou het patroon ook in tweeën kunnen delen en er twee 
pindrums van maken: van de huisjes en van de kerstman met zijn rendieren. Haar jaarlijkse kerstman is 
een schatje, hij staat helemaal klaar om zijn werk te gaan doen.  

    
Silent Night €14,75      Santa 2021 € 11,75 
 
Niet voor de kerst maar wel nieuw in de winkel en oh zo leuk, is Autumn Time. Wat is dit een leuk patroon 
met allemaal motiefjes die je ook apart zou kunnen borduren. Zet je garendoos naast je neer en leef je uit. 
Believe in Christmas moeten we, geloof ik, allemaal maar blijven doen. Of in ieder geval in gedachten.  
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/its-snow-time-pre-order/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/snow-in-love/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/silent-night/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santa-2021/
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Autumn Time € 12,50      Believe in Christmas € 11,75 
 
Wij hebben Hello Winter dit jaar geborduurd en afgewerkt in een dienblaadje. Dat ziet er dan ineens weer 
heel anders uit. Het voordeel van het dienblaadje is, dat je er zo een ander seizoen in kunt plaatsen. Het 
kerstboompje kunnen we verwijderen, da’s dus heel gemakkelijk.  
En wil je echt een persoonlijke touch aan een cadeautje geven, borduur er dan een labeltje bij met de naam 
van de gelukkige ontvanger. Die labeltjes kun je trouwens ook heel leuk in de kerstboom als ornamentje 
gebruiken. 

  
Hello Winter € 7,25     Kerstlabels € 11,75 
 
Tot slot hebben we nog een heel lief patroontje van twee rendiertjes die heel hard achter de slee van de 
kerstman aanrennen. Blijkbaar hebben ze de vertrektijd gemist en moeten ze nu even hard hollen. Het leek 
mij heel leuk om de twee rendieren te borduren en die dan af te werken in deze kartonnen doos die ik bij 
de Action heb gekocht.   

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/autumn-time-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/believe-in-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/hello-winter-3/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kerstlabels/
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Two Reindeer € 7,25 
 
 
Cross Eyed Cricket 
Soms heb je van die patronen die al een tijdje geleden uitgebracht zijn en ineens, vaak door Flosstube 
filmpjes of berichten op Facebook, weer heel populair worden. Deze serie van Cross Eyed Cricket is zo’n 
voorbeeld. De woorden bevatten allemaal leuke details die passen bij de maand, seizoen of feestdag. Er 
zitten nogal wat kleurtjes in, het is echt een patroon waar je letter voor letters iets afborduurt. En alle 
details zijn echt zo leuk verwerkt. Mocht je een andere maand willen of een ander jaargetijde, laat het dan 
even weten, die kunnen we zeker voor je bestellen. 
 
 
 
 

Christmas € 9,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Winter € 9,50 
 
 
 
 
 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/two-rendeer/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-4/
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December € 9,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ken je ze nog van vroeger, die sneeuwbollen, die 
je moest schudden en dan viel er ineens sneeuw. 
Ik geloof dat ze nooit weggeweest zijn. Je kunt nu 
deze schattige versie met de Scotties ook 
borduren. De sneeuwman in het midden zou je 
ook apart kunnen borduren. Of borduur het randje 
met de kerstbomen op een gastendoekje. En wat 
helemaal leuk is, bij het patroon hoort ook een 
nieuw patroontje voor de handschoentjesserie, 
geheel in stijl ook een Scottie. 
 
 
Sophia’s Scotties € 10,75 
 
 
 
 

 
 
Stoffenpakketjes Belfast en Edinburg linnen 
We hebben dit jaar twee heel handige stoffenpakketjes voor je. De Belfast kleurtjes zijn in blauw en 
grijstinten. Belfast linnen heeft 12,6dr/cm en is onze meest verkochte stof. Je kunt hier met 2 of met 1 
draadje garen op borduren. De Edinburg kleurtjes zijn helemaal kerst, met stipjes, glitter en een kleur die 
niet meer geweven wordt. Edinburg linnen heeft 14dr/cm en meestal borduur je met 1 draadje garen hier 
op. Maar dit is de stof waar de meeste discussie over is of je 1 of 2 draadjes moet gebruiken. Dit is gewoon 
heel persoonlijk. Borduur in een hoekje hetzelfde motief met 1 of 2 draadjes en maak je keuze. 
 
De lapjes zijn 25 x 35cm en echt ideaal als je een kleur wilt uitproberen.  
 
 
 
 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/december-3/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/sophias-scotties-2/
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Belfast stoffenpakketje (5 kleuren) € 15,95   Edinburg stoffenpakketje (6 kleuren) € 18,95 

    
Van links naar rechts:      Van links naar rechts: 
578: jeansblauw      5379: naturel met stippen 
778: grijsblauw      7094: grijsblauw 
11: naturel met glitter      1111: wit met glitter 
705: grijs       7: naturel met kleine stippen 
7025: antraciet       3021: nougat 

560: lichtblauw (wordt helaas niet meer 
geproduceerd) 

 
 
 
Kerstrecept 1: Roggebroodtoetje (recept voor 4-6 personen) 
Een heerlijk recept om elke maaltijd in de donkere dagen op te vrolijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten: 
6 plakjes donker roggebrood 
4 eetlepels chocoladehagelslag 
3 eetlepels creme de cassis  
½  potje cranberriecompote 
¼ liter slagroom 
 2 eetlepels suiker 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/belfast-stoffenpakketje-kerst-2021/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/edinburg-stoffenpakketje-kerst/
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Bereiden: 
Boven kom roggebrood fijn kruimelen. 
Hagelslag toevoegen. Besprenkelen met creme de cassis.  
Alles door elkaar roeren en het geheel ± 1 uur laten intrekken. 
In andere kom de slagroom met de suiker stijfkloppen. 
Achtereenvolgens in toetjesschaaltjes of -coupes doen: 

de helft van het roggebroodmengsel 
de helft van de cranberriecompote 
de helft van de slagroom 

Hetzelfde nog een keer doen met de overgebleven helften. 
Direct opdienen of tot het opdienen in de koelkast bewaren. 
 
 
TIP:  
Neem voor een alcoholvrije versie zwartebessensiroop, aangelengd met een beetje water. 
 
 

Frony Ritter 
Soms zie je ineens een patroontje voorbij komen en denk je, die moet ik bestellen. Dat had ik zeker met 
deze handschoenptroontjes van Frony Ritter. Wat zijn ze bijzonder leuk én je borduurt ze op geperforeerd 
papier. Dat hebben we uiteraard ook. Het papier heeft 7 kruisjes/cm dus je kunt met 1 draadje borduren. 
En afwerken is dan easy peasy, je knipt de handschoentjes gewoon uit op 1 blokje vanaf het geborduurde 
motief. Je kunt kiezen uit 3 verschillende patronen, waarbij ik eerlijk zeg dat de eerste twee patroontjes 
mijn favorieten zijn.  
Naast deze schattige handschoentjes hebben we ook een kerstman voor elke boekenliefhebber. Wat is dit 
een leuke kerstman. Borduur hem voor die ene boekenwurm die altijd een boek bij zich heeft. 

    
Tiny Mittens set 1 € 6,25    Tiny Mittens set 2 € 6,25 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/tiny-mittens-1/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/tiny-mittens-2/
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Tiny Mittens set 3 € 6,25    Rustic Book Lover’s Santa € 6,25 
 
Het geperforeerde papier hebben we in 5 tinten in de winkel. Een blad is 24 x 23cm en kost € 3,60. 

 
Bruin   Groen   Ivoor   Rood   Wit 
 

 
Interview met Frony Ritter 
Een aantal jaren geleden maakte ik op de beurs in Nashville 
kennis met Frony Ritter. Haar patroontjes vielen gelijk op 
doordat ze allemaal klein zijn. Echt patroontjes om te 
gebruiken voor een schaarhangertje, een biscornus of kaartje. 
Leuk geprijsd en met vrolijke kleuren. Vorig jaar ontwierp 
Frony de welbekende patroontjes van een sneeuwman, 
kerstman en rendier met een mondmasker op, ter herinnering 
aan een heel bijzonder jaar. Dit jaar lijkt het erop dat we het 
patroontje gewoon weer kunnen borduren. Het is even niet 
anders. Maar wie is de persoon achter die leuke ontwerpen? 
Maak kennis met Frony Ritter.  
 
Hoe ben je in de ontwerpwereld terechtgekomen? 
“Mijn zusje heeft me leren borduren toen ik op de middelbare 
school zat en daarna ben ik altijd blijven borduren. In 2001 
maakte mijn schoonmoeder mij attent op een 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/tiny-mittens-3/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/rustic-book-lovers-santa/
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kruissteekontwerpwedstrijd in The Cross Stitcher Magazine en zij stelde mij voor om mee te doen. Dat 
deed ik en ik behaalde een eerste plaats. Ik vond ontwerpen zo leuk dat ik het daarna nog veel vaker heb 
gedaan. 
 
Ik vind het leuk om kleine dingen te ontwerpen, van 8 cm of kleiner, omdat je dan iets snel kunt maken, en 
het is zo’n geweldig gevoel om een borduurwerk af te maken. Een project starten is spannend en een 
project afmaken is fantastisch.” 
 
Wat is je favoriete ontwerp? 
Mijn favoriete ontwerp is Halloween Magic uit de 2016 Special 
Collector's Issue van Just Cross Stitch. Het stelt een heks voor die 
een spreuk uitspreekt voor een volle oranje maan. Ik ontwierp er 
een filigraanrand omheen en ik gebruikte ook kralen.” 
 
Is er een ontwerp dat je graag ooit zou willen maken? 
“Ik werk aan een engel voor een glas-in-loodraam dat ik ooit zou 
willen voltooien. Ik zou ook graag een wijngaardlandschap 
ontwerpen.” 
 
Wat doe je naast het ontwerpen van patronen? 
“Ik ben psychotherapeut en ik heb al 28 jaar mijn eigen fulltime 
praktijk. Ik ben opgeleid voor speltherapie, beeldende therapie, 
relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie. Ik 
borduur en ontwerp wanneer ik maar  kan, maar ik schilder ook, 
met olieverf, acrylverf en waterverf. Daarnaast houd ik erg van 
papierkunst. Hoe ik daar de tijd voor vind? Mijn man is 
gepensioneerd en doet al het koken, schoonmaken en wassen.” 
 
Borduur je al je ontwerpen zelf? 
“Omdat ik van borduren houd, borduur ik al mijn eigen modellen zelf. Soms verander ik dingen terwijl ik 
bezig ben. Mijn man heeft een paar van mijn ontwerpen geborduurd. Ik heb twee zoons die ook kunnen 
borduren, en ik heb gemerkt dat een van hen af en toe mijn borduurwerk pakt en een paar steken 
borduurt.” 
 
Hoe heeft Covid-19 je ontwerpactiviteiten beïnvloed? 
“Ik woon in Californië, in het agrarisch deel, en dat gebied heeft het hoogste percentage 
Covidbesmettingen van de hele staat, en daar komt maar geen verandering in, dus heb ik mijn 
therapiepraktijk omgezet naar een online praktijk. Dat heeft mij reistijd en voorbereidingstijd op kantoor 
bespaard. Al die extra tijd heb ik gestoken in het ontwerpen, dus ik heb meer ontwerpen gemaakt.”  
 
Als je geen ontwerpster zou zijn, welk beroep zou je dan hebben? 
“Ik doe nu al de twee voor mij meest betekenisvolle dingen ter wereld, namelijk werken als therapeut en 
als kunstenaar. Maar als ik een ander beroep zou mogen kiezen, zou het priester/pastor zijn.” 
 
Wat is het laatste project dat je hebt geborduurd? 
“Ik heb altijd meerdere projecten onder handen. Ik heb net een stuk af voor het zomernummer van 2022 
van Just Cross Stitch. Ik vind het leuk om kleine dingen te borduren en ik ontwerp ook graag veel kleine 
dingen die mensen in hun tas of jas kunnen meenemen en op elk gewenst moment te voorschijn kunnen 
halen om er aan te werken. Maar ik werk ook altijd aan minstens één groter project.” 
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Waar haal je je ideeën vandaan? 
“Mijn ideeën komen vaak spontaan op in mijn hoofd. 
Soms zegt een familielid of een vriend dat ze iets in 
een ontwerp willen, en dat maak ik dan. Vaak komen 
mijn ideeën uit mijn dromen. My Flying Santa, in het 
Just Cross Stitch nummer van december 2017, kwam 
uit een droom. Soms denk ik aan iets dat me aan het 
lachen maakt of me een goed gevoel geeft. Ik vind het 
ook altijd leuk om Keltische ontwerpen te maken.” 
 
Je kunt Frony volgen op social media of bezoek haar 
website: 
Website Fronyritterdesigns.com      
Instagram Fronyritterdesigns 
Facebook Frony Ritter Designs 
 
Blog 
Frony Ritter Designs on Word Press 
Frony Ritter Designs on Tumblr 
 
 
Evenweave stoffenpakketje 
DIt jaar hebben we ook voor de liefhebbers van gelijkmatig geweven stof (evenweave stof) een 
stoffenpakketje. Alle lapjes zijn 25 x 35cm en de stofjes zijn 11 draden per centimeter Ik ben op zoek gegaan 
naar kleurtjes die je goed kunt gebruiken voor kerst- en winterpatronen en heb het volgende pakketje 
gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoffenpakketje evenweave € 12,50 
Van links naar rechts: 
Lugana 720 – zwart 
Lugana 713 – grijsblauw 
Jobelan - kerstgroen 
Brittney/Lugana 309 – beige 
Brittney/Lugana 7025 – nougat 
 
Zelf ben ik op de Brittney/Lugana 309 aan het borduren en het is zowel een geweldige kleur als heel fijne 
stof om op te borduren. 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/stoffenpakketje-evenweave-kerst/
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Cup of Joy van Frony Ritter 
 
 
Het patroontje van Frony Ritter is exclusief voor onze abonnees. Nog geen abonnee? Schrijf je dan in en 
download de kerstcatalogus inclusief de gratis patroontjes op de website. 
 
www.dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief 
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Heart in Hand Needleart 
Het is weer genieten van de nieuwe kerstpatronen van Cecilia van Heart in Hand Needleart. Haar jaarlijkse 
kerstman is een schatje. Dit zijn echt mijn kerstkleuren: rood, wit, groen en goudgeel. Je kunt in plaats van 
Peace ook Kerst borduren. De kerstman van vorig jaar heb ik er ook bij gezet omdat die zulke heel andere 
kleuren heeft, maar zo ontzetten leuk eruit ziet met al die pepermuntstokken.  

    
Wee Santa 2021 € 9,95 (met embellishments) Wee Santa 2020 € 9,95 (met embellishments) 
 

Ik ben dit jaar helemaal in de ban van de vogeltjes die Cecilia jaren geleden heeft ontworpen. Ze zijn 

superlief. Die van mij heb ik geborduurd op 16 draads linnen, waardoor ze vrij klein zijn. En ik heb op elk 

borduurwerkje een of meerdere parelmoerenknoopjes bevestigd in plaats van de knoopjes die op het 

patroon staan. Zo hebben ze voor mij nog meer betekenis. 

  
Christmas Bird € 6,25    Winter Bird € 6,25 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/wee-santa-2021-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/wee-santa-2020-3/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-bird/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-bird/
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Nieuw dit jaar zijn A Very Merry Christmas, wat een schattig patroontje. Dit kun je snel borduren en dan 
neerleggen in een bakje of een etagiere. Of bevestig er een koordje aan zodat je’m in de kerstboom kunt 
hangen.  
Waar ik echt helemaal weg van ben is Christmas Tiny Town. Wat een geweldig idee is dit. Een vrolijk 
versierd kerstdorpje borduren en die dan afwerken als een tonnetje. Ik ben al dol op die pindrums, maar 
deze is wel heeeeeeeel erg leuk. 

    
A Very Merry Christmas € 9,95 (met embellishments) Christmas Tiny Town € 14,75 
 
Wil je liever iets kleiners borduren, dan zijn de Merry Making Mini’s echt iets voor jou. Je kunt ze alle drie 
afwerken als ornamentje of kussentje. Dit zijn echt patroontjes waar onze stoffenpakketjes heel geschikt 
voor zijn. Je kunt makkelijk twee tot drie ornamentjes uit een lapje halen.  
 

  
Merry Mini Making: Merry Christmas € 8,50  Merry Mini Making: Bear € 8,50 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/a-very-merry-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-tiny-town/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/merry-making-mini-merry-christmas-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/merry-making-mini-bear-w-emb/
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Merry Mini Making: Tree € 8,50 
 
 
Homespun Elegance 
Dit zijn twee patroontjes die er een beetje tusendoor zijn gevallen. En ja, ik weet het, heksjes, zwarte katten 
en pompoenen horen niet echt bij kerst. Ze hebben zelfs Halloween al gemist. Maar deze twee patronen 
zijn zo leuk, dat ik ze beide in de kerstcatalogus wil laten zien. 
 
Santaville is echt kerst, met een kerstman, rendier, huisjes, kerstbomen en sneeuw. Alles wat kerst mooi 
maakt. En wat dan gelijk door mijn hoofd gaat is: PINDRUM! Als je dit patroon op 7cm band borduurt, 
dan kun je ‘m vrij eenvoudig als pindrum in elkaar zetten. En wat is dat dan een leuke toevoeging aan je 
kerstversieringen. Het band vind je ook in de webshop. 

 

← Santaville € 11,75 

0,5m band 11dr/cm 7cm € 3,25 

 

 

 

 

 

De heksjes van de Trick or Treat 
Parade komen ook graag bij je op 
bezoek. En ook dit patroontje kun je 
op band borduren. We hebben er een 
mooi zandkleurig band van 10cm 
voor. Maar een leuk kussentje er van 
maken, kan natuurlijk altijd. 
 
 
Trick or Treat Parade € 10,95 → 

 
0,5m band 11dr/cm zandkleurig 8cm 
€ 3,75 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/merry-making-mini-tree-w-emb/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santaville-cinnamon-stitck-s/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/vh-band-7cm-breed-naturel/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/trick-or-treat-parade/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/vh-band-zandkleurig-8-cm-breed/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/vh-band-zandkleurig-8-cm-breed/
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Hello from Liz Mathews  
Wat zijn de 12 dagen van de kerst serie van Hello from Liz Mathews toch leuk. De een is nog leuker dan de 
andere. We hebben inmiddels deel 4 en 5 binnen en wij zijn dol op beide patronen. Het is niet de standaard 
uitvoering van deze 12 dagen van kerst en ik vind het iedere keer verrassend welke wending Liz er aan 
heeft gegeven. Bij de 5e dag bijv. gaat het in het liedje om 5 ringen. Die heeft Liz verwerkt in het woord 
Peace. Leuk he. 

  
Fifth Day of Christmas Sampler and Tree € 16,25 Fourth Day Of Christmas Sampler & Tree € 16,25 

  
Third day of Christmas Sampler & Tree € 16,25     Second day of Christmas Sampler & Tree € 16,25 
 
Naast deze kerstserie heeft Liz nog meer bomen ontworpen en de een is nog leuker dan de ander. Zoals je 
op de voorkant kan zien, hebben we er inmiddels 4 geborduurd en er onze eigen invulling aan gegeven.   

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/fifth-day-of-christmas-sampler-and-tree/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/fourth-day-of-christmas-sampler-tree/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/third-day-of-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/second-day-of-christmas/
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First day of Christmas Sampler & Tree € 13,95  Autumn Tree € 13,95 
 

    
Iced Winter Tree € 13,95    May Flowers Tree € 13,95 
 
Op de pagina van de Kerstcatalogus 2021 hebben we nog een aantal boompjes voor je verzameld, je hebt 
werkelijk keuze te over.  
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/first-day-of-christmas-sampler-tree/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/autumn-tree/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/iced-winter-tree-cross-stitch/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/may-flowers-tree-links/
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JBW Designs 
Ik ben in de ban van de “In the Round” serie van Judy Whitman van JBW Designs. Tot nu toe heb ik 

Christmas in the Round, Bunnies in the Round en Halloween in the Round geborduurd. En een lieve klant 

heeft Kitties in the Round voor mj geborduurd. Nu is er een geweldige, nieuwe toevoeging: Alphabet in the 

Round. Wat een prachtig patroon met letters van oude merklappen. Borduur het als kadootje voor iemand 

en kies dan voor zijn/haar initialen een andere kleur. Ik ben van plan om ‘m “gewoon” voor de winkel te 

borduren en ga nog eens op zoek naar een mooie kleur handgeverfde zijde. 

 

  
Christmas in the Round € 13,95     Winter in the Round € 13,95 

 

Daarnaast had Judy weer veel moois in petto voor de kerst. Dashing Through the Snow is haar jaarlijkse 

kerstmerklap en wat ik heel leuk vind, is dat ze het patroon op maar het liefst 3 verschillende stoffen heeft 

geborduurd. Kies je favoriet en ga aan de slag. 

    
Alphabet in the Round € 13,95      Dashing Through the Snow € 13,95 

 

We hebben een lichte obsessie hier met pindrums. Bij elk patroontje kijken we of we er ook een pindrum 

van kunnen maken. Deze Merry is heel geschikt voor een pindrum en wij gaan binnenkort aan de slag.  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-in-the-round/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-in-the-round-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/alphabet-in-the-round/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/dashing-through-the-snow-2/
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Ben je op zoek naar kleinere kerstmotieven, dan zijn Christmas Smalls en de French Christmas Tags II een 

goede optie. Christmas Smalls heeft maar het liefst 5 patronen, waaronder het schattige aardbeitje, 

helemaal bovenin. 

    
Be Merry € 13,95      French Christmas Tags II € 13,95 

 

 
Christmas Smalls € 16,25 

 

 

Nieuw in Nederland: Joan Elliott Designs 

De doos moet nog binnenkomen (het is nu zondagavond 7 november), maar ik ben heel benieuwd naar de 
patronen van Joan Elliott Designs. Ik had ze op Facebook al voorbij zien komen en vond het heel leuk om 
ze voor de kerstcatalogus te bestellen. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat Joans ontwerpen qua stijl nogal 
verschillen. De wat strakkere patronen met zwart en rood hebben een andere sfeer dan de meer 
nostalgische Santa’s Gift en Jolly Snowman Ornament. Naast de kerstpatronen heb ik ook haar All 
Hallow’s Eve Sampler besteld en de Year in Sillhouettes.  
 
De patronen geven je een scala aan mogelijkheden, van kleine kussentjes borduren, tot pindrums tot delen 
va het patroon tot gewoon het hele patroon.   

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/be-merry/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/french-christmas-tags-ii/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-smalls-3/
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Christmas Eve Sampler € 20,50   Christmas Redwork Collection € 22,75  
 

  
Jingle Bells Christmas Library € 22,75   Jolly Snowman Ornaments € 18,25 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-eve-sampler/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-redwork-collection/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jingle-bells-christmas-library/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jolly-snowman-ornaments/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jolly-snowman-ornaments/
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Santa’s Gifts € 20,50     A Year of Sihouettes € 22,75 

 
All Hallow’s Eve Sampler € 20,50 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santas-gifts/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/a-year-of-silhouettes/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/all-hallows-eve-sampler/
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Little Girl Stitch 

Deze ontwerpster was helemaal nieuw voor mij en ze heeft een 

aantal heel leuke kerst/winterpatronen. Om te beginnen Frost 

House, een lief patroontje dat alles heeft wat winter leuk maakt. 

Een sneeuwman, sneeuw, een huisje en een versierde pergola. Heel 

veel meer heb je niet nodig. 

 

← Frost House € 7,25 

 

 

 

 

 

Dan Fa-la-la-la Lane, de kerstman doet zijn best om weer 

allerlei pakjes te bezorgen en zijn rendieren staan klaar om 

naar het volgende huis te vertrekken. Als de kerstman 

weer uit de schoorsteen is gehaald, kunnen ze verder. Mijn 

hoofd ziet gelijk een pindrum in dit patroon. Ik denk dat ik 

de tekst eronder weg zou laten en dan een mooie pindrum 

er van maken. 

Fa-la-la-la Lane € 13,95 → 

 

 

 

 

Mijn absolute favoriet is Plaid Tidings, ik houd van 

deze geruite stof en als die dan ook nog verwerkt is 

in huisjes……. Je snapt wel dat ik daar heeeeeeel blij 

van word. Je kunt de huisjes allemaal in dezelfde 

kleur borduren, kleuren omwisselen, ze naast elkaar 

borduren als een straatje of apart. Keuze genoeg. 

 

← Plaid Tidings € 20,50 

 

 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/frost-house/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/fa-la-la-lane/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/plaid-things/
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Luhu Stitches 
Het is altijd heel leuk om nieuwe patronen te zien, enthousiast te raken en vervolgens te ontdekken dat er 
nog meer leuke patronen van dezelfde ontwerpster zijn. Dat had ik bij Luhu Stitches. Ik had al kennis 
gemaakt met haar tijdens de beurs in Nashville in 2019. Luhu Stitches heeft vrolijke ontwerpen met heldere 
kleuren die je gewoon heel blij maken.  
 
Hieronder zie je de 3 kerstmannen die dit jaar zijn uitgekomen, ik vind ze geweldig. Ze zijn hier op 
geperforeerd papier geborduurd, maar je kunt ze natuurlijk ook prima op stof borduren. Deze ornamentjes 
zijn wel een heel leuke toevoeging aan je kerstboom.  

  
Starshine Santa € 9,50     Heartful Santa € 9,50  
 

 
Santa Kringle € 9,50 
 
Ik kon het niet laten om ook de volgende twee patroontjes te bestellen, Winter Fling en Autumn Fling. Ze 
zijn namelijk perfect om er een pindrum van te maken. Bovendien kun je bij de Winter Fling ook gaan 
oefenen met het maken van Franse knoopjes. Zie je daar tegenop of heb je gewoon geen zin om ze te 
maken, gebruik dan kraaltjes en je geeft ook nog een extra dimensie aan het patroon.  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/starshine-santa/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/heartful-santa/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santa-kringle/


30 
 

   
Winter Fling € 12,75     Autumn Fling € 11,75 
 
 
Handgeverfd linnen 
Het is op dit moment lastig om aan handgeverfd linnen van onze Amerikaanse leveranciers te komen. 
Voor de kerstcatalogus heb ik een paar lappen opgespaard als een soort extraatje. Deze kleuren worden 
veel gebruikt door With Thy Needle & Thread en Hands across the Sea. We knippen de stoffen per lap van 
45 x 67cm. Een lap kost dan 34 euro. 
 
R&R Reproductions 

  
Brenda’s Brew 40ct (16dr)   Mayflower Mocha 36ct (14dr) 
      Mayflower Mocha 40ct (16dr) 
 

    
Weeks Dye Works 46ct (18dr) - Straw Weeks Dye Works 36ct(14dr) – Confederate Gray 
Weeks Dye Works 36cr(14dr) - Straw 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-fling/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/autumn-fling/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/rr-brendas-brew-40-ct-16-dr/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/rr-mayflower-moch-36-ct-14-dr/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/rr-mayflower-moch-40-ct-16-dr/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weeks-dye-works-linnen-46ct-straw-18dr/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weeks-dye-works-confederate-gray-36ct-14dr/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weeks-dye-works-straw-36ct-14dr/
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Luminous Fiber Arts 
En voor de kerst kun je ook alvast bezig. Het drieluik van Jingle Jolly Joy zie je hier onder elkaar 
geborduurd, maar Misty heeft ze ook afzonderlijk als ornamentjes geborduurd, superleuk. De vogeltjes 
hebben mijn hart gestolen, die mogen van mij echt wel op de kerstkoffie komen. 

   
Jingle Jolly Joy € 13,95     Christmas Bird Trio €11,75  
 
De Christmas in the Kitchen serie is van eind vorig jaar. Het zijn 4 grappige patroontjes die bij elkaar horen, 
maar die je natuurlijk ook apart kunt borduren. Als je goed kijkt zie je bij de Candy Canes een jampot, bij 
de Cocoa de bovenkant van een mok, een glazen stolp bij Gingerbread en een theekopje bij, hoe 
toepasselijk, Tea. Zulke details maken een ontwerp echt helemaal af vind ik.

 
Candy Canes € 11,75     Cocoa € 11,75 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jingle-jolly-joy/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-bird-trio/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-in-the-kitchen-candy-canes/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-in-the-kitchen-cocoa/
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Gingerbread € 11,75     Tea € 11,75 
 
Deze twee patroontjes waren vorig jaar vrij laat uitgekomen en ze zijn zo leuk dat ik ze dit jaar heb 
opgenomen in de kerstcatalogus. Fleece Navidad is een leuke variatie op Felice Navidad en het schaapje 
met teddybeer zijn zo lief. Ik ben dol op vogeltjes, dus deze kardinaal hoort zeker in het rijtje favoriete 
kerstpatronen. 

  
Fleece Navidad € 9,50      Cardinal’s Carol € 9,50  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-in-the-kitchen-gingerbread/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-in-the-kitchen-tea/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/fleece-navidad/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/cardinals-carol-2/
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Kerstrecept 2: een frisse bleekselderij salade met ham of ei 
Deze salade is supermakkelijk klaar te maken en kun je 
zowel voor de lunch gebruiken als voor een bijgerecht. 

Daarnaast is bleekselderij ook nog eens heel gezond      .  
 
Ingrediënten voor 4 personen (bijgerecht) of 2 personen 
(lunch): 

• 6 stengels bleekselderij, in dobbelsteentjes 
gesneden 

• 50 gram ham (plak) of 1 hardgekookt ei per 
persoon (bijgerecht) of 100 gram ham (plak) of 2 
eieren (lunchgerecht), in stukjes gesneden en 
zout toevoegen naar smaak 

• handvol gehakte walnoten  
 
Meng de bleekselderij en gekookte eieren door elkaar in 
een grote kom. 
 
Dressing: 

• 2 eetlepels mayonaise 

• 2 eetlepels Griekse yoghurt 

• 1 theelepel gewone mosterd (niet scherp) 

• scheut limonadesiroop, naar smaak, het moet niet te zoet zijn 
 
Meng alle ingrediënten goed door elkaar en proef of de smaak naar je zin is. Voeg naar smaak mosterd of 
siroop toe. 
 
Giet de dressing over de bleekselderij en meng goed door elkaar. Zet de salade in de koelkast en voeg voor 
het serveren de gehakte walnoten toe. 
 
 
Pickle Barrel Designs 
Poekie vond dat er toch zeker een poezenpatroon in de kerstcatalogus moest staan. En daar kan ik het 
alleen maar mee eens zijn. Dit schatje van Pickle Barrel Designs past heel goed in een klein lijstje, of werk 
het af als een kussentje.  
 

 
Meowy Christmas € 9,50 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/meowy-christmas/
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Madame Chantilly 
We hebben weer twee heel leuke kerstpatronen van Madame Chantilly ontvangen. En ik moet zeggen, ik 
word op mijn wenken bediend: muisjes en huisjes. Voor diegene die het nog niet weet, ik heb jarenlang 
muizen gespaard. Toen ik tiener was, spaarde iedereen katten of paarden, dus ging ik muizen sparen. Ik 
denk dat ik er zo’n 250 heb. En patronen van muisjes hebben nog steeds een apart plaatsje in mijn hart. Wat 
ik heel leuk vind aan Best wishes, is dat er in de krans steeds iets nieuws te zien valt.  

 
Best Wishes € 14,75 
 
De huisjes zijn denk ik wel duidelijk, wat een leuk patroon. Je kunt ook de woorden weglaten en er een 
pindrum van maken. Of de huisjes allemaal achter elkaar borduren en er een nekkussen van maken. Of als 
je dat zonde vindt, een minder hoge pindrum. Of gewoon inlijsten. 

 
Baby it’s cold outside € 16,25 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/best-wishes/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/baby-its-cold-outside-2/
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Uiteraard kunnen de twee Celebrate patronen voor de kerst en winter niet ontbreken. We hebben de 
Celebrate Christmas in de winkel hangen en het is zo’n leuk patroon. Ook hiervoor geldt, dat je de 
afzonderlijke patroontjes heel goed apart kunt borduren voor een ornamentje of kaartje. 

    
Celebrate Christmas € 13,95    Celebrate Winter € 14,75 
 
En dan hebben we nog twee oudere patronen mee laten komen. De eerste En Retard hebben we 
geborduurd en hangt in de winkel. Een grappig tafereeltje van de kerstman die over het dorpje vliegt. 
Zoals je kunt zien, is het dorpje populair en is een paar maanden eerder ook een heksentrio er over 
gevlogen. Halloween Town is zo’n patroontje met precies de juiste hoeveelheid Halloween en humor. 

 
 
 
 
 
 
En Retard € 13,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/celebrate-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/celebrate-winter/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/en-retard/
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Halloween Town € 13,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Prairie Schooler 
De jaarlijkse kerstman van The Prairie Schooler heb ik ook dit jaar 

weer geborduurd. Coby heeft ‘m weer afgewerkt als een flatfold, die 

je neer kunt zetten. Voor volgend jaar hebben we al een andere 

afwerking in gedachten. Dit jaar heeft de kerstman gezelschap van 

allerlei bosdieren, ik vond ‘m geweldig om te borduren. 

  

2021 Santa € 7,25 → 

 

 

Ik heb al eerder verteld over deze jaarlijkse kerstmannen. The Prairie 

Schooler is er ooit mee begonnen in 1984. Dat zijn 37 kerstmannen, 

bijna niet te geloven he. Niet alle originele patronen zijn nog 

verkrijgbaar (de kaarten) maar Hoffman, onze distributeur, heeft een 

groot aantal weer opnieuw uitgebracht. Helaas niet op zo’n mooie 

kartonnen kaart, maar per 3 in een patroon op gewoon papier. Dat was even wennen in het begin, maar ik 

ben wel heel blij dat deze patronen weer voor iedereen beschikbaar zijn zonder dat je er exorbitante 

bedragen voor moet betalen. Hieronder zie je twee voorbeelden van Santas Revisited patronen, we kunnen 

alle uitvoeringen voor je bestellen. 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/halloween-town/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/2021-prairie-santa/
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Santas Revisited IX (2001, 2006, 2008) € 13,95  Santas Revisited VIII (1997, 1998, 2013) € 13,95 
 
Huisjes, huisjes en nog eens huisjes staan op Happy Christmas. En vooruit, er is ook een kerstman, een 
kerk, en dennebomen. Maar vooral heel veel huisjes. En op de zwarte stof komen ze heel goed naar voren. 

De twee kleine patroontjes kun je heel mooi afwerken als 
ornamentjes.  
 
 
← Happy Christmas € 13,95 
 
 
 

 

 

 

And to All a Good Night heeft alles wat kerst zo 

leuk maakt, de kerstman met zijn slee en 

rendieren, huizen, kerstbomen en diverse 

patroontjes die je op allerlei manieren kunt 

gebruiken. Die kleine kerstman en rendieren die 

als postzegel zijn weergegeven kun je makkelijk 

borduren als ornamentje of schaarhangertje. 

And to All a Good Night € 13,95 →  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santas-revisited-ix-20012006-2008/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/santas-revisited-viii-1997-1998-2013/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/happy-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/and-to-all-a-good-night/
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De kerstaardbeitjes zijn al een oud patroon, 
namelijk uit 2002, maar ze blijven gewoon heel 
leuk. Ik weet dat we ze heel veel jaren geleden 
voor een kerstworkshop hebben gebruikt. Je hebt 
een groene en rode kleur garen nodig en dan kun 
je beginnen. Denk bijvoorbeeld aan Threadworx 
garen no. 1089 (rood) en 1048 (groen). Dan krijg je 
een extra leuk effect zonder dat je er moeite voor 
hoeft te doen. Ik zou zeggen, win win. 
 

  Christmas Strawberries € 8,50 → 
 

 
 
Een absolute favoriet van mij is Nordic Holiday, dit 
patroon gebruikt ook maar 2 kleuren en je zou ook 
hiervoor de Threadworx kleuren kunnen gebruiken. 
Of gewoon de kleuren die op het patroon staan. Deze 
Scandinavische motieven blijven tijdloos. 
 ←  Nordic Holidays € 10,50  
(dit patroon is op dit moment niet leverbaar via onze 
distributeur, dus als onze exemplaren verkocht zijn, 
kan ik ze niet opnieuw bestellen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Home for Christmas is nog zo’n favoriet van mij. The Prairie 
Schooler heeft verschillende patronen uitgebracht in dit 
formaat. Je krijgt maar het liefst 3 verschillende patronen. Mijn 
favoriet is de bovenste, het dorpje met de slee en kerstbomen.  
 
 
 
    Home for Christmas € 13,95 → 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-strawberries/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nordic-holidays/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/home-for-christmas-2/
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Een map vol verrassingen – de grabbag 
Voor iedereen die niet langs kan komen maar toch wil 
genieten van onze jaarlijkse uitverkop, hebben we ook dit 
jaar weer de grabbag in de aanbieding.  
 
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, (handgeverfde) garens, band en andere 
goodies die we tegenkomen.  
      
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 ;-).      Grabbag € 24,95 
 
 
Interview met Liz Mathews 
In 2019 was ze ineens weer terug, Liz Mathews, de dochter van Kathy Barrick. Haar eerste beurs in 
Nashville was een groot succes en haar ontwerpen zijn niet meer weg te denken uit de winkel. We hebben 
inmiddels al een aantal patronen van haar geborduurd en voor deze kerst open dagen hebben we 4 van 
haar bomenpatronen geborduurd. Liz’ haar patronen zijn een mengeling van eigentijdse ontwerpen en 
reproductiemerklappen. Tijd om kennis te maken met deze ontwerpster die een echte come-back heeft 
gemaakt. 
 

Kun je ons wat meer vertellen over jezelf en hoe je in 
de ontwerpwereld terecht bent gekomen? 
“Als jong kind hield ik al van creatief bezig zijn 
en ik heb door de jaren heen met veel plezier 
ontelbare hobby's en ambachten uitgeprobeerd! 
Ik geniet van elk ambacht of elke hobby waarbij 
je iets kunt maken met je handen en creatief 
kunt zijn! Handwerken was een van de 
allereerste vaardigheden die ik als kind leerde, 
omdat mijn moeder een gepassioneerde 
borduurster was! Ik herinner me dat ik rond 
mijn vijfde jaar met mijn eerste borduurwerkjes 
bezig was. Als tiener publiceerde ik zo’n 20 
kruissteekontwerpen onder de bedrijfsnaam 
Elizabeth's Garden, maar toen ik naar de 
universiteit ging, stopte ik met die business om 
een  diploma ‘sieraden ontwerpen en maken’ te 
kunnen halen. Na een decennium in de 
sieraden-groothandelsbranche te hebben 
doorgebracht, vond ik de weg terug naar de 
naaldkunsten en lanceerde ik Hello From Liz   

Mathews in januari 2019!” 
 
 We houden van je boomontwerpen en zijn blij dat je een baby-boom hebt ontworpen voor deze kerstcatalogus. Hoe 
kwam je op het idee om die bomen te gaan ontwerpen? En zijn er behalve de bomen voor de 12 kerstdagen nog meer 
bomen te verwachten? 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/grabbag/
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“Ik ben op het idee gebracht om bomen te gaan ontwerpen door een vriendin op Instagram die kussens 
met herfstmotieven maakte van antieke stof. Toen zij mij 
haar zegen had gegeven en ik zover was dat ik mijn eigen 
draai aan het basisidee kon geven, was het project 
geboren! Nadat ik mijn allereerste boom had ontworpen – 
voor First Day of Christmas, als punchneedle patroon - 
kreeg ik een overweldigend aantal verzoeken om het 
patroon ook voor kruissteek te maken. Zonder de 
aanmoediging van al die mensen zou ik dat nooit gedaan 
hebben! Ik zal voor elk patroon uit de Days of Christmas-
serie een boom ontwerpen, maar ik denk dat het daarna 
klaar is. Naast de Days of Christmas-serie heb ik ook al 10 
andere boompatronen met een seizoensthema 
uitgebracht!” 
 
 Wat is je favoriete ontwerp en waarom? 
“My Home in the Garden was het leukste patroon om te 
borduren! Het kleurenpalet was levendig en vrolijk en ik 
was verrukt van al die kleine motiefjes die snelle steken 
waren binnen een groter geheel.”  
  Is er een ontwerp dat je graag ooit zou willen maken? 
“Ik zou in de toekomst graag nog meer willen samenwerken! Met andere ontwerpers of makers!” 
 
Wat doe je naast het ontwerpen van patronen? 
“Ik hou van in mijn dagboek schrijven, antiquiseren, reizen, tuinieren en me ontspannen, voor zover dat 
kan (heel zelden)!” 
 
Borduur je al je ontwerpen zelf? 
“Ik borduur zoveel mogelijk mijn eigen ontwerpen zelf. Ik vind tijdens het borduren altijd wel iets dat ik 
zou willen aanpassen en het is fijn om die optie te hebben. Maar ik ben ook heel dankbaar voor de vrouwen 
die in het verleden bereid waren om ontwerpen voor mij te borduren! Ze zijn zo getalenteerd en zo'n grote 
hulp!  
 
Hoe heeft Covid-19 je ontwerpactiviteiten beïnvloed? Of was er geen Covid-19-effect? 
“Hoewel ik denk dat Covid-10 geen invloed heeft gehad op mijn manier van ontwerpen, weet ik zeker dat 
het mijn bedrijf wel heeft beïnvloed! Ik lanceerde Hello From Liz Mathews op hetzelfde moment dat Covid 
toesloeg en ik was doodsbang (niet alleen voor het virus, maar ook omdat ik net mijn vorige baan had 
opgezegd). Maar lockdown van de wereld betekende ook dat meer mensen thuis aan het borduren waren 
en het handwerk leerden kennen waar ik zoveel van hou! En ik ben heel dankbaar dat ik via de sociale 
media in contact kon komen met zoveel nieuwe vrienden en ontwerpers! Ik zit de hele dag alleen in mijn 
huis te werken en het was een geschenk om virtueel contact met hen te kunnen maken!” 
 
Als je geen ontwerpster zou zijn, welk beroep zou je dan hebben? 
“Ik denk dat ik een geboren ondernemer ben. Het was slechts een kwestie van tijd voordat ik mijn bedrijf 
lanceerde. Als ik geen ontwerpster was geworden, zou ik waarschijnlijk nog steeds in de sieradenbranche 
zitten.”   
 
Wat is het laatste project dat je hebt geborduurd? 
“Ik ben momenteel bezig met het ontwerpen van nieuwe patronen voor volgend jaar! Ik vind het heel 
opwindend om de draad weer op te pakken en verder te gaan met ontwerpen!” 
 
Waar haal je je ideeën vandaan (favoriete vraag van klanten) 
“Ik krijg mijn ideeën overal! Inspiratie kan overal vandaan komen en soms komt die al simpelweg bij het 
zien van een mooie kleur. De meeste van mijn ideeën krijg ik in bed, ‘s avonds laat als ik probeer in slaap te 
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vallen of ‘s ochtends als ik wakker word. Ik heb zelfs een paar ideeën gehad (Fraktur Bee's and Engravers 
Chart) die in een droom naar me toe kwamen!  
 
Wil je op de hoogte blijven van Liz haar nieuwe ontwerpen? Volg haar dan op: 
Instagram – HelloFromLizMathews 
Flosstube – HelloFromLizMathews 
Website – www.hellofromlizmathews.com 
 
Liz heeft verder een geweldige nieuwsbrief, waarin ze over haar nieuwe ontwerpen vertelt en regelmatig 
een gratis patroontje deelt. 
https://tinyurl.com/yvum7ts6 
 
Andere favoriete patronen van Hello from Liz Mathews zijn voor mij deze vier. Op de pagina van Liz vind 
je nog meer patronen van haar. 

  
Two Pumpkins Bright € 13,95   Klara Hansen 1914 € 13,95 
 

   
Gather here € 13,95    Dutch Sampler Collection € 27,25 

https://tinyurl.com/yvum7ts6
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-hello-from-liz-mathews/
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-hello-from-liz-mathews/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/two-pumpkins-bright-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/klara-hansen/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/gather-here/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/dutch-sampler-collection-2/
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Patroon van Liz Mathews  
Speciaal voor ons heeft Liz een mini-boompje ontworpen dat helemaal past bij haar serie bomenpatronen. 
Het is een superlief boompje dat je vrij snel kunt borduren. Kies je eigen kleuren of ga voor de kleuren die 
wij hebben uitgezocht.  
We hebben een pakketje samengesteld voor dit heel speciale boompje. Je krijgt 12 draads linen, 7 kleuren 
DMC en uiteraard een naald zodat je gelijk kunt beginnen. Je hebt genoeg stof voor de voor- en achterkant 
van het boompje. 

 
Pakketje De Handwerk Boetiek Tree € 13,95 
 
 
 
 
 
Het patroontje van Liz Mathews is exclusief voor onze abonnees. Nog geen abonnee? Schrijf je dan in en 
download de kerstcatalogus inclusief de gratis patroontjes op de website. 
 
www.dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/de-handwerk-boetiek-tree-pakketje/


43 
 

Handgeverfde stof van Dutch Mill Handdyed Fabrics 
Dit jaar hebben we een heel spannend project opgezet voor 
deze kerstcatalogus. We hebben zelf linnen geverfd met 
walnootkristallen. Die zorgen voor een prachtige, warme kleur 
waardoor het linnen voor heel veel verschillende patronen 
geschikt is. Uiteraard kun je er kerstpatroontjes op borduren. 
Maar een reproductiemerklap zou ook heel goed kunnen. 
 
We hebben Weddigen linnens gebruikt voor onze eerste kleur: 
walnoot. Deze linnens zijn van hoge kwaliteit en een groot 
voordeel, ze zijn extra breed. Je hebt de keuze uit 10,5 draads 
linnen, 12 draads linnen en 13,5 draads linnen. De lappen zijn 
50x90cm groot en kosten 32,95.  

 
Coby heeft de stoffen geverfd, elke lap is gelockt, handgeverfd, 4x gestreken en keurig opgevouwen. Let 
op: de stof is NIET kleurvast, dus pas op met het gebruik van water voor het strijken.  
 
Wij zijn heel blij met het resultaat. De kleur is warmer dan de foto’s doen vermoeden, je ziet hierboven bij 
de lappen die buiten hangen hoe warm de kleur is. En de 12 draads stof heeft wat meer een gewolkt uitelijk 
dan de andere twee. 

 
W-walnoot10 € 32,95   W-walnoot12 €32,95   W-walnoot14 € 32,95 
   

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/dutch-mill-handdyed-fabrics-105-dr-cm-walnoot/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/dutch-mill-handdyed-fabrics-walnoot-12dr-cm/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/dutch-mill-handdyed-fabrics-walnoot-14dr-cm/
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Renato Parolin 
We hebben weer heel veel nieuwe patronen van Rento binnen en wij vinden de ene serie nog leuker dan de 
andere. Je kunt dit jaar kiezen uit huisjes, kerstmannen, engeltjes en sneeuwmannen. Het zijn meestal 
kleinere werkjes, die je heel goed zelf kunt afwerken. Vierkante patroontjes zijn namelijk makkelijker zelf in 
te lijsten, het lijstje moet groot genoeg zijn, maar als dat het geval is, dan is de afstand van de lijst tot het 
borduurwerk overal gelijk.  
 
Laten we beginnen met de huisjes, er zijn maar liefst 6 verschillende patroontjes. Vooral die slinger met 
hulst boven de huisjes vind ik geweldig. Maar je zou ook alleen de huisjes kunnen borduren en dan 
bijvoorbeeld 3 patroontjes naast elkaar. Dan heb je gelijk een kerstdorp.  
 
De kleur linnen 705 van Zweigart leent zich heel goed voor deze patroontjes. En laat die nou net in onze 
stoffenpakketjes zitten. Daar kun je, afhankelijk van het linnen dat je koopt, 1-2 patroontjes op borduren. 
Maar experimenteer ook met de andere stoffen in de pakketjes, op de naturel met stippen zou het ook heel 
leuk staan. 

  
Jol 20 € 9,00      Jol 21 € 9,00 
 

  
Jol 22 € 9,00      Jol 23 € 9,00 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-20/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-21/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-22/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-23/


45 
 

   
Jol 24 € 9,00      Jol 25 € 9,00 
 
Een andere serie zijn deze figuurtjes, kerstmannen, engeltjes en sneeuwmannen. Wat leuk om die als 
ornamentje te borduren of naast elkaar en dan inlijsten. Je kunt ze ook prima op band borduren. Je hebt 
band nodig van 7cm breed. Dat vind je ook in de webshop, klik hier om het band te zien.  

  
Nadal 15 € 10,00     Nadal 16 € 10,00 

  
Nadal 17 € 10,00     Nadal 18 € 12,00 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-24/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/jol-25/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/vh-band-7cm-breed-naturel/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nadal-15/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nadal-16/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nadal-17/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nadal-18/
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Nadal 18 heeft 3 kerstmannetjes voor je in petto die bijzonder lenig zijn. Ook hiervoor geldt, sla alvast 
vierkante lijstjes in en je kunt ze zo zelf afwerken. 
 
Naast de serie met de huisjes en de hulstslingers, heeft Renato ook een serie met kerstmannetjes en een 
hulstslinger. Ik vind ze echt superleuk. En nu allemaal heel snel op zoek naar een vierkant dienblaadje 
waar je deze kerstman in af kunt werken. Dan serveer je met recht kerstkoffie! 

   
Natale 02 € 10,00     Natale 03 € 10,00 

   
Natale 04 € 10,00     Natale 07 € 10,00 
 
Dan nog meer kerstmannetjes, wat zijn dit stuk voor stuk geweldige patroontjes. De kerstmannetjes hebben 
zich verstopt in een ornamentje en willen heel graag jouw woonkamer versieren. Als je alleen de kerstman 
in het ornamentje borduurt, kun je het ook weer op band borduren en afwerken als een ornamentje.  

    
Noel 08 € 9,00      Noel 09 € 9,00 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/natale-02/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/natale-03/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/natale-04/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/natale-07/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/noel-08/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/noel-09/
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Noel 10 € 9,00 
 
 
Kerstrecept 3 
Het is een echte rage in de VS, de Everything 
but the bagel mix, die je over alle hartige 
gerechten kunt strooien, van pasta tot vlees, 
van gevogelte tot een gebakken ei. Oftewel, 
over alles (everything) behalve je bagel 

(brood)      .  
 
Nu kun je deze mis ook bij een aantal winkels 
in Nederland kopen, maar het is heel 
gemakkelijk om hem zelf te maken. Je kunt de 
hoeveelheden vermenigvuldigen om een 
groter potje vol te krijgen. Even een leuk 
labeltje voor maken en voilà, je hebt een heel 
leuk cadeautje voor Sinterklaas of de kerst. Of 
om gewoon in januari aan iemand te geven. 
Eigenlijk een cadeautje voor het hele jaar.  
 
Ingrediënten: 

• 2 eetlepels maanzaadjes 
• 1 eetlepel zwarte sesamzaadjes 
• 1  eetlepel zeezout (kosher zout) 
• 1 eetlepel witte sesamzaadjes 
• 1 ½ eetlepel gedroogde knoflook 

(poeder) 
• 1 ½ eetlepel gedroogde uivlokken 

(poeder) 

 
Alles bij elkaar doen, goed mengen en in 
een luchtdichte strooibus opbergen. Kijk 
zelf even of je het ook te zout dan wel niet 
zout genoeg vindt en pas het recept daar 
op aan. En dan maar lekker gebruiken tijdens de komende feestmaand. 
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/noel-10/
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Teresa Kogut 
Als je dan met zo’n kerstcatalogus bezig bent, kom je soms dingen tegen die niet in de webshop staan. Zo 
blijk ik een heleboel patronen van Teresa Kogut niet in de webshop te hebben gezet. Niet zo handig dus. In 
december ga ik er mee bezig, maar deze patronen heb ik alvast toegevoegd. 
 
De kerstmannen van Teresa vind ik zelf heel leuk, ze zijn een beetje rond, hebben een vriendelijk gezicht en 
stralen voor mij echt nostalgische kerst uit. Ol’ Saint Nick is met zijn rendier op zoek naar een huis dat nog 
een kerstboom nodig heeft. De Primitive Santa heeft gezelschap gekregen van een sneeuwman. Je zou je 
toch afvragen of hij niet gaat smelten in die jaszak. 

   
Ol’ St Nick € 12,95    Primitive Santa € 12,95 
 
Peaceful Snow vind ik zelf heel leuk met die schaapjes erop en dan zo’n heel hoog huis erbij. Het lijkt een 
beetje op een grachtenhuis. Mr. Freeze hebben we geborduurd in de winkel hangen, wat is dat toch een 
leuke sneeuwman. Tot slot hebben we nog Believe, blijkbaar heeft de sneeuwpop van Primitive Santa de 
tocht prima overleefd en staat hij nu gewoon op de noordpool.  

    
Believe € 12,95   Peaceful Snow € 12,95  Mr. Freeze € 12,95 
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/ol-saint-nick/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/primitive-santa/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/believe-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/peaceful-snow/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/mr-freeze/
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Twin Peak Primitives 
Voor de kerst- en winterdagen kun je je vermaken met de jaarlijkse kerstman en sneeuwman van Twin 
Peak Primitives. Die sneeuwman die kerstkaarten bezorgt vind ik echt een schatje. En de duiven helpen 
een handje. De kerstman is dit jaar in oranje uitgedost, hoe toepasselijk voor ons landje. 

    
Twin Peak Snowman 2021 € 11,75    Twin Peak Santa 2021 € 11,75 
 
Wat is er gezelliger dan onder een warm plaid op de bank of stoel te zitten borduren? Ik vind het heerlijk. Je 
kunt nu borduren aan een plaid winterpatroon aangevuld met al die dingen die de winter zo fijn maken. Deze 
sneeuwmannen hebben het zich ook gezellig gemaakt. Ze zijn hun marshmallows aan het roosteren. Ik zou 
zeggen, sta niet te dicht bij het vuur, maar ja, die marshmallows moeten wel warm worden he. Wat een dilemma 

😊.  

  
Twin Peak's Plaid-demic Winter € 11,75   Marshmallow Party € 13,95 
 
Als je van een nostalgisch wintertafereeltje houdt, dan is Skating on the Pond iets voor jou. Het doet mij echt 
denken aan het begin van de vorige eeuw. En nu maar hopen dat we dit jaar weer op natuurijs kunnen 
schaatsen. Voor die tijd kun je eerst nog Blue Noel borduren, met prachtige huisjes. Ook leuk om af te werken 
als een pindrum  
 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/twin-peak-snowman-2021-3/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/twin-peak-santa-2021/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/twin-peaks-plaid-demic-winter/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/marshmallow-party/
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Skating On The Pond € 13,95    Blue Noel € 13,95 
 

 
Nog meer wintertaferelen vind je in 1899 Christmas, een ode aan de kerst van lang geleden. Of neem een 
overstap naar de andere kant van Het Kanaal en dompel je onder in Huxby Abbey. 

     
1899 Christmas € 13,95     Holy Night at Huxby Abbey € 12,75 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/skating-on-the-pond/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/blue-noel/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/1899-christmas/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/holy-night-at-huxby-abbey/
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Tot slot hebben we nog een heel lief patroontje, Winter 
Birds, ik geloof dat dit een van mijn favorieten is. Die 
twee vogeltjes, dat huis, de volle maan, de 
sneeuwvlokjes…….  
 
 
Winter Birds € 11,75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verachtert 
Dit jaar hebben we iets nieuws in de winkel: voorbedrukte pakketten die je met acryl wol borduurt. Een 
heerlijk ontspannen werkje, waarbij je niet hoeft te tellen, geen kleine kruisjes hoeft te maken en 
waarschijnlijk je loep en/of brilletje niet nodig hebt. De patronen zijn heel vrolijk en de kussens zijn ook 
heel geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Zo kunnen ze zelf een kussen borduren voor hun slaapkamer. Wij 
hebben er een als model geborduurd en afgewerkt met een kant-en-klaar binnenkussen. En laat nou net ons 
kussen met het rendier niet meer op voorraad zijn. Hij komt dus wel weer binnen, maar we hebben ‘m nu 
niet in de winkel. 

 

Uiltje € 26,95     Roodborstje € 26,95 

 

Kerstman € 26,95     IJsbeer € 26,95 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-birds/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-uil-met-muts/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-roodborstje-in-de-winter/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-vrolijke-kerstman/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-vrolijke-kerstbeer/
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Twee kerstmannen € 26,95   Sneeuwman € 26,95 

 

Rendier € 26,95 (niet op voorraad, in backorder) 
 
Weddigen linnen 
We hebben nog een aantal stukken Weddigen linnen over van ons verfavontuur. Dit linnen is echt zo fijn 

om op te borduren. Het zijn “zware” linnens, dat wil zeggen dat het volle draden zijn. Je kunt kiezen uit 

10,5 draads linnen, 12 draads linnen en 13,5 draads linnen in de kleur antiek wit. De 10,5dr/cm en de 

13,5dr/cm lijken op DM 3865, het 12 dr/cm linnen is iets donkerder. De foto’s laten het niet helemaal goed 

zien, in het algemeen: het zijn prachtige kleuren om op te borduren. 

       

10,5dr/cm ivoor   12dr/cm ivoor   13,5dr/cm ivoor 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-kerstkabouters/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-sneewman/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/kruissteekkussen-kit-rendier-met-sjaal/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weddigen-linnen-105dr-cm-ivoor/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weddigen-linnen-12dr-cm/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weddigen-linnen-135dr-cm/
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Daarnaast hebben we ook nog een 13,5draads linnen in de kleur 

“Falb”. Ik ben er echt wildenthousiast over. De kleur lijkt op 

DMC kleur 543 en is 180cm breed. Ideaal dus om een grote 

merklap op te borduren. En de kleur is echt geweldig voor een 

merklap.  

Voor alle linnens geldt dat je de stof kunt bestellen in lappen van 

50x90cm of meervouden hiervan. Dus 100x90cm of 150x90cm. 

Een lap van 50x90cm kost 13 euro.  

 

13,5dr/cm falb → 
 
 

 

Diverse ontwerpsters 
 
Tot slot nog een aantal losse patronen die helemaal passen in deze kerstcatalogus. Om te beginnen met 
twee patroontjes van Pineberry Lane. Ik vind haar patronen steeds leuker worden. Deze kleuren zijn wat 
“zoeter” dan ik gewend ben, maar ik vind ze wel heel leuk. De Christmastime Sewing Roll kun je 
gebruiken voor al je kerstgarentjes. En de Merry & Bright kun je afwerken als een heel leuk tasje. 
 
Pineberry Lane 

  
Christmastime Sewing Roll € 13,95     Merry & Bright € 13,95 
 
 
ScissorTail Designs 
Nog zo’n leuk patroontje is Christmas Cheer van ScissorTail Designs. Je kunt hier weer heel veel kanten 
mee op. Naast het hele patroon kun je ook delen gebruiken voor een gastendoekje, een ornamentje of, je 
raadt het al, een pindrum. 
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/weddigen-linnen-135dr-cm-falb/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmastime-sewing-roll/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/merry-bright-3/
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Christmas Cheer € 11,75 
 
Primrose Cottage Stitches 
Wat hebben we leuke patronen van deze ontwerpster ontvangen. Patronen die je gewoon lekker kunt 
borduren. En wat ook fijn is, de DMC conversie staat vermeld op het patroon.  
Deck the Halls is mijn type kerst, met rood, groen, wit en een huis. En aangezien ik dol op huisjes ben, heb 
ik Winter House hoog op mijn lijstje staan. Ik ben een groot liefhebber van witte sneeuw en de ontwerpster 
blijkbaar ook, want zij gebruikt B5200 van DMC voor de sneeuw. Dat vind ik mooier dan veel van de 
handgeverfde garens. Je hebt dan prachtig witte sneeuw. En houd je meer van een rood huisje, dan wissel 
je de blauwe kleur toch gewoon om? En je kunt de quilt die aan de lijn hangt ook apart borduren als 
ornamentje of voor een kaartje. 

  
Deck the Halls € 8,95     Winter House € 7,75 
 
 
La D Da 
Dit jaar heb ik het Merry Christmas Sampler patroontje geborduurd en ik heb het laten inlijsten. De kleuren 
heb ik wat aangepast en ik heb er een mooi notenhouten lijstje om gedaan. Ik ben er zo blij mee. Je kunt het 
in de winkel zien. De notenkrakers staan ook op mijn lijstje, ik vind ze geweldig. Misschien gaan wij ze wel 
borduren op band en dan naast elkaar ophangen aan een houten latje. 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-cheer-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/deck-the-halls-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-house-2/
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Merry Christmas Sampler € 11,75    Nutcrackers € 13,95  
 
Tralala 
Van Corinne hebben we weer een aantal leuke patronen binnen, wat heeft zij toch een vrolijke stijl van 
ontwerpen. De muisjes vieren volop kerst met een lekker taart op tafel. En de kerstman gaat nog snel even 
wat pakjes bezorgen. 

  
Souris Noel € 11,75     Nuit de Noël € 11,75 
 

   
ABC Bonhomme de Neige € 11,75  Fraises de Noel € 11,75 
Het ABC’tje lijkt me heerlijk om te borduren, lekker snel resultaat. Echt zo’n patroon om je garendoos bij te 
zetten en kleuren uit te kiezen die je nog hebt liggen. De aardbeitjes vind ik geweldig, die sneeuwman met 
zijn tuinbroek……   

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/merry-christmas-sampler-a/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nutcrackers-3-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/souris-noel/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nuit-de-noel/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/abc-bonhomme-de-neige-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/fraises-de-noel-2/
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Tiny Modernist 

Een kerstboom vol kerstmotiefjes doet het altijd goed bij mij. En sinds zaterdag, toen een klant er stof voor 
uitzocht, weet ik ook welke stof ik zou kiezen, namelijk Belfast, namelijk de Belfast 5139. Perfect voor dit 
patroon. 

   
Nutcracker Tree € 13,95    Belfast 5139 50 x70cm € 12,50 

 
Blackberry Lane Designs 
Nog zo’n patroontje dat ik steeds tegenkom en er maar naar blijf kijken. Deze uil kun je eigenlijk het hele 
jaar laten hangen. En hij kijkt zo lief.  
 

 
 Winter Snow Owl € 13,95 
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/nutcracker-tree/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/belfast-5139/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/winter-snow-owl/
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Waxing Moon Designs 
Dit jaar kunnen we een kerststraatje borduren van Waxing Moon Designs. Ik ben helemaal voor. En ze dan 

allebei afwerken als een pindrum. 

 
Christmas Street € 11,75 
 
 
Stacy Nash Primitives 
Deze twee patroontjes van Stacy zijn al wat ouder, maar ik blijf ze leuk vinden. Vooral die kleine kussentjes 
vind ik geweldig. We hebben de modellen in de winkel hangen, dus kom kijken of jij ze ook zo leuk vindt. 
 

  
Silent Night Pinkeep & Ornament € 13,95 Snowed In Pinkeep & Ornament € 13,95 
 
  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christmas-street/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/silent-night-pinkeep-ornament/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/snowed-in-pinkeep-ornament/
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Little House Needleworks 
Van Diane hebben we een ouderwets leuk kerstpatroon binnen, Jingle All the Way. Met een kenmerkend 
Little House huis en deze keer ook een schuur. Diverse quiltjes hangen in de winterlucht en je kunt zo in de 
slee stappen om een eindje te gaan rijden. 

 
Jingle All the Way € 10,95 
 
 
Puntini Puntini 
Voor de liefhebbers van kussentjes zijn er deze twee van Puntini Puntini. De hele maandserie is al leuk, 
maar december is dan net nog een beetje leuker. Vind ik althans. Je kunt beginnen met het borduren van 
het winterpatroontje, dan loop je mooi vooruit op de andere seizoenen. 

  
When I think of December  € 14,75   When I think of Winter € 16,95 
 
 
Lindner 
Het kan niet ontbreken in de kerstcatalogus, de kerstpatronen van Lindner. Je krijgt altijd veel patroon voor 
je geld. En ze geven je heel veel opties van wat je met de motieven kunt doen. Het zijn mooie, duidelijke 
patronen en je borduurt ze met DMC garen. Eigenlijk is er voor iedereen wel wat. 
 
Alle Jahre Wieder geeft precies aan dat je ieder jaar gewoon weer voor kerst kunt gaan borduren. En op dit 
patroon staan weer heel veel motieven, deze keer vooral uit de natuur. Ik ben dol op roodborstjes, ik heb er 
een die hier in de tuin steeds terugkomt. Deze zomer is hij een tijdje weggeweest, maar nu het kouder 
wordt, komt hij regelmatig langs. 
 
Christkindlmarkt is zo’n patroon waar ik heel blij van wordt. Met notenkraker, huisjes, kerstbomen, 
strikken en cadeautjes. Het motief in het midden, kun je heel goed gebruiken voor een gastendoekje. Of 
borduur er een vierkantje uit en maak er een klein biscornuskussentje van.  

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/when-i-think-of-december-w-button-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/when-i-think-of-winter-met-2-knoopjes/
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Alle Jahre Wieder € 7,95     Christkindlmarkt € 7,95 
 
 
Kerstpuzzel 2021 
Hij is terug, de kerstpuzzel. Vorig jaar is het mis gegaan met de emails, die waren zomaar uit mijn 
computer verdwenen. Daardoor heb ik geen winnaar bekend kunnen maken. Dit jaar doe ik een nieuwe 
poging en zijn er 2 prijzen te winnen.  
 
Wat moet je doen? Herken de patronen die in deze letters zijn verwerkt. Vind het juiste patroon bij de juiste 
letter en stuur je oplossing in. Je hoeft alleen de namen van de patronen te vermelden. De patronen staan 
allemaal in de kerstcatalogus. 
 
Je kunt tot 5 december de oplossing van de letters naar mij mailen (info@dehandwerkboetiek.nl). Vermeld 
in het onderwerp “Kerstpuzzel 2021”. Let op: je moet de oplossing van alle letters doormailen! 

 

https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/alle-jahre-wieder-2/
https://dehandwerkboetiek.nl/winkel/christkindlmarkt/
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1. V = 
2. R = 
3. =  
4. L =  
5. I =  
6. J =  
7. K =  
8. E =  

 
9. K =  
10. E =  
11. R =  
12. S =  
13. T =  

 
 
Dat was het dan weer, je hebt de laatste pagina van de kerstcatalogus bereikt. Ik hoop dat je er van hebt 
genoten. Het is ieder jaar een weer afwachten wat we kunnen presenteren. Wat opvalt is dat met name de 
Amerikaanse ontwerpsters steeds later zijn met hun kerstpatronen. Dat maakt het dan spannend of we de 
doos op tijd binnen krijgen voor onze open dagen. Inmiddels staan er al weer volle dozen in de winkel. En 
hebben we de winkel al weer helemaal ingericht voor onze Kerst Open Dagen. We hopen dat je langs kunt 
komen of dat we via de mail contact hebben.  
 
 


