
1 
 

 

De Handwerk Boetiek  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2014 
  



2 
 

 

 
Inhoudsopgave 
 
December, een feestelijke maand     3 
Nieuw van Barbara Ana Designs     4 
Newcastle en Edinburg linnen     5 
ScissorTail Designs       6 
Merry Christmas van The Nebby Needle    7 
Perrette Samouiloff       8 
Ink Circles        8 
Havermout-cranberry koekjes     9 
Pompon bandjes voor de afwerking     10 
Imaginating        11 
Unisono        11 
12 dagen van kerstmis      12 
Wat kun je verder verwachten in 2015?    12 
  



3 
 

December, een heerlijke feestmaand 
 
Het is inmiddels wel duidelijk, ik ben weg van kerst en vind december dan ook een heerlijke maand. 
Lichtjes aan, de kamer versieren, kerstkaarten uitzoeken en schrijven, kijken hoe de nieuwe kerstpostzegels 
eruit zien, de eerste kerstkaart op de deurmat, ik kan er enorm van genieten.  
Tegen de tijd dat kerst echt in zicht komt, ga ik eens kijken op internet, welke kerstkoekjes ik dit jaar wil 
bakken. Gelukkig beschik ik tegenwoordig over maar het liefst twee ovens, dus dat bakken kan aardig snel. 
In mijn flat had ik een klein elektrisch oventje en daar konden maar 6 koekjes tegelijk in. En dan duurt het 
gauw een hele middag voor alle koekjes klaar zijn. Nu schuif ik 3 platen tegelijk in de oven en kan zo 
aardig wat bakken in een middag. 
En ’s avonds gaan alle lichtjes aan en als het werk gedaan is, installeer ik me op de bank met een 
kerstborduurwerkje. Dat hoort er echt bij in december. Dit jaar ben ik nog druk met het borduren van 
motiefjes op band. Over een draadje, dus dat gaat niet zo snel. De stukjes band komen om een klosje en dan 
in de mini-kerstboom. 
In de kerstcatalogus heb je al heel veel kerstpatronen kunnen zien. We hebben genoten van de reacties die 
we daarop hebben gekregen. Er zijn nog een paar nieuwe kerstpatronen binnen gekomen, die zie je hier 
alvast voor ze op het weblog komen. Verder alvast wat meer over onze plannen voor 2015, kleurinspiratie 
voor randje per week 2015, nieuwe kleuren Zweigart linnens en uiteraard een recept voor de feestdagen. 
Ga er lekker voor zitten en we hopen dat je weer met veel plezier deze nieuwsbrief leest. 
 
Hartelijke groeten, 
Reina, Ria en Annemiek 
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Nieuw van Barbara Ana Designs 
 
De patronen van Barbara Ana Designs die we al hebben laten zien, zijn heel geliefd. Vooral Let it Snow was 
een groot succes. We hebben inmiddels nieuwe patronen besteld en zodra de bestelling in huis is, kunnen 
de patronen weer op de post. Naast dit patroon, komen er ook een paar nieuw patronen mee. Er is nog een 
kerstpatroontje bijgekomen, de kerstman op de rug van een duifje, klaar om naar het volgende dorpje te 
vertrekken. En om alvast in de stemming te komen voor het voorjaar hebben we Chirpy, ook een 
“sleutelpatroon” waar op en aan de sleutel van alles staat en hangt. Het patroontje voor het schaarhangertje 
krijg je er ook bij. 
Love never Fails is een patroon dat haast een beetje lijkt op de Fraktur patronen die ik op het blog heb 
geplaatst. Ik weet niet of ik zelf de turquoise kleur zou gebruiken, misschien een iets donkerder versie. Je 
kunt het patroon ook goed gebruiken voor een huwelijk. 
Tot slot, Stitching happily ever, een nieuwe toevoeging aan de bomenserie. Ik blijf het zo leuk vinden, zo’n 
grote boom waar van alles aanhangt en inzit. Elke keer als je kijkt, zie je weer iets anders. In de Stitching 
boom zie je een speldenkussentje, huisjes, nog meer boompjes, schaartjes en zelfs een borduurring met een 
borduurwerkje erin. Echt iets voor ons borduursters ;-). 
De patronen zijn nog onderweg naar ons, maar geef alvast maar door als je iets wilt hebben, dan kunnen 
we het bij binnenkomst gelijk versturen. Houd er rekening mee dat het ongeveer half december is voordat 
we de patronen binnen hebben. 
 

   
Let it Snow €   11,00      Santa, the Dove and the Key € 
 

    
Chirpy €        Love never fails € 
 

http://www.dehandwerkboetiek.nl/?p=4410
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Stitching happily ever €   Oh Christmas Tree € 11,00 
 
Newcastle en Edinburg linen  
We hebben twee nieuwe kleuren linnen in de winkel. De bijzonder populaire naturelkleurig linnen met 
witte stippen is er nu ook in Edinburg. Prachtige stof om wintertafereeltjes op te borduren, kerstpatroontjes 
of gewoon een mooi letterlapje. Edinburg linnen heeft 14 draadjes per centimeter en kost € 46,00 per meter. 
En dan in de Newcastle hebben we nog een nieuwe tint binnen, kleurnummer 3092. Denk aan DMC 3782 of 
Venus 2751. Newcastle linnen heeft 16 draadjes per centimeter en kost ook € 46,00 per meter. Wil je een 
stukje uitproberen, bestel dan onze kleine lapjesmaat van 35 x 50cm voor € 6,25. 
 

   
Edinburg 5379  Newcastle 3092 
 
En goed nieuws voor iedereen die een 
proefpakketje Belfast Kerststofjes had besteld, de 
rode Belfast is gearriveerd en we zijn druk aan 
het knippen en vouwen. In het pakketje ontvang 
je 5 lapjes van 23 x 30cm Belfast in vijf 
verschillende kleuren: naturel, wit met een 
glimmertje, naturel met witte stippen, rood en 
naturel met een goudkleurig glimmertje. Een 
pakketje kost € 12,50.  
De lapjes zijn heel geschikt voor 
kerstornamentjes, kleine merklapjes, 
speldenkussentjes, schaarhangertjes of 
biscornuskussentjes.  
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ScissorTail Designs 
Deze patronen was ik vergeten om op te nemen in de kerstcatalogus. En ze zijn nog wel zo leuk. Heel 
makkelijk borduren met 1 kleur garen op een mooie blauwe stof. Voor de liefhebbers hebben we nog 15 
draads linnen in een grijsblauwe kleur die hier heel geschikt voor is. We hebben maar een beperkte 
hoeveelheid dus als je er nog wat van wilt hebben, laat het dan snel weten. Het linnen kost € 50,00 per 
meter en is 180cm breed. 
Uiteraard kun je de patroontjes ook op een blauwe Belfast borduren of op naturelkleurig linnen. Er zijn 
zoveel mogelijkheden. Denk eens aan het toevoegen van kraaltjes of het borduren van een deel van het 
patroon met Petite Treasure Braid no. 10 (wit/doorzichtig metallic garen).  

  
Snowflake Mini Trees € 10,50   Snowflake Ornaments € 10,50 
 

  
Snowflake Tree € 10,50  15 draads linnen (denk DMC 932 maar grijsblauwer) met Fresh 

Snow van Gloriana, PB10 en witte Mill Hill kraaltjes 
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Merry Christmas van The Nebby Needle 
 

 
 
 

  
 
 
 
Wat een lief patroontje he, die kun je nog snel borduren voor een ornamentje of kussentje. De kleurtjes zijn 
niet helemaal goed te zien op het patroon, dus hieronder even een toelichting: 
 
Letters Christmas  Sampler Threads Pine 
Letters Merry   Sampler Threads Cranberry 
Sneeuwvlokjes   Sampler Threads Picket Fence 
Rode blokjes    Sampler Threads Cranberry 
Rand     Sampler Threads Bayberry 
 
Je zou ook de rode besjes kunnen vervangen door rode kraaltjes, Mill Hill 2012 is een mooie kleur hiervoor. 
De kleurtjes die de ontwerpster heeft gekozen zijn bij mij wat donkerder, met name de Cranberry is meer 
zoals de kleur van de legenda.  
 
  



8 
 

Perrette Samouiloff 
De onderstaande patronen van Perrette Samouiloff zijn weer eens een andere kijk op kerstpatroontjes. De 
kinderfiguurtjes vind ik erg leuk, daar kun je van alels mee doen. Op een kaartje, ornamentje, of een paar 
achter elkaar voor een kussentje. Of borduur het hele patroon voor de kamer van een van je (klein-
)kinderen. Je zou er een klein quiltje van kunnen maken, die dan in december opgehangen mag worden.  
 

    
 
Het tweede patroon deed mij gelijk denken aan de boekjesworkshop die we met Joke van Soest hebben 
gedaan. Wat een leuke patroontjes om een klein geborduurd boekje van te maken. Uiteraard kun je de 
patroontjes ook los borduren. Of een randje op een kaartje of gastendoekje. Ik word altijd erg blij van 
patronen die je op allerlei manieren kunt toepassen. 
 
Ink Circles 
Tracy heeft altijd heel interessante patronen. Ik houd erg van haar geometrische patronen. De onderstaande 
twee patronen geven weer een heel andere kijk op een dorpje of zelfs op Parijs. Bij Village Square zie ej een 
groen hart van een dorp met vier bomen en huizen erom heen. Reflections of Paris stelt de Eiffeltoren als 
middelpunt en van daaruit kijk je naar de prachtige hoge herenhuizen die rondom de toren staan. En 
tussendoor zie je nog kleine parkjes die zo kenmerkend zijn voor Parijs. 

   
Village Square € 10,50         Reflections of Paris € 11,50 
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Cranberry Havermout koekjes 
Ik ben gek op havermout, niet om er pap van te maken, daar gruwel ik van, maar om er mee te bakken. Het 
geeft een heerlijke smaak aan je baksel en bovendien, het klinkt nog gezond ook. Wat wil een mens nog 
meer? Dit recept voor cranberry havermout koekjes is een favoriet bij ons in de familie. De koekjes zijn 
makkelijk te maken en smaken naar meer. 
 
Ingrediënten: 
• 120 gram boter 

• 115 gram donkerbruine basterdsuiker 

• 115 gram witte basterdsuiker 

• 1 groot ei 

• 175 gr bloem 

• 1/4 theelepel bakpoeder 

• 1/4 theelepel zout 

• Beetje versgeraspte nootmuskaat 

• 340 gram havermout 

• 170 gram gedroogde cranberries (geen verse nemen voor dit recept!). Je kunt ze gewoon bij de Aldi 
kopen en in stukjes hakken of snijden. 

 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 165 graden 
2. Meng de bloem, het zout en het bakpoeder in een kom en zet apart. 
3. Mix de boter met de suiker gedurende 5 minuten en voeg het ei toe en mix tot een luchtig geheel. 
4. Voeg de bloem, zout en bakpoeder toe en mix nog even. 
5. Voeg daarna de havermout en cranberries toe en roer door het beslag met een houten lepe. 
6. Leg een anti-aanbakmatje of bakpapier op je bakplaat. 
7. Maak met een lepel balletjes van ongeveer 4cm en leg ze op de bakplaat met voldoende ruimte 

ertussen. 
8. Druk ze een beetje plat met je hand en ze zijn klaar voor de oven. 
9. Bak de koekjes 18-20 minuten, tot de 

randen bruin worden. Het lijjkt 
misschien alsof ze wat ongaar zijn, 
maar dat is niet het geval. Laat de 
koekjes goed afkoelen en dan….. 
genieten maar! 

 
Voor de oplettende lezer, dit recept heeft vorig 
jaar ook op het weblog gestaan, met alle 
nieuwe lezers van het weblog en deze nieuwe 
nieuw, leek het me goed om het nog een keer 
te herhalen . En de koekjes hiernaast komen 
inderdaad uit mijn eigen oven. 
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Pompon bandjes voor de afwerking 
Je hebt op het blogbericht van 2 december al kunnen zien hoe leuk het is om zo’n pomponbandje aan je 
kussentje te zetten. Dames of the Needle verft deze pompon bandjes in allerlei fascinerende kleuren. We 
hebben inmiddels een collectie kleurtjes, in eerste instantie vooral gericht op, hoe kan het ook anders, kerst. 
Er zit 1 yard pompon band in een zakje en dat kost € 2,95. Je kunt het makkelijk vastzetten aan een kant 
van je kussentje of ornamentje doordat er een randje aan zit waar je gemakkelijk doorheen kunt steken.  

  
Nick’s Coat DMC 816     Rudy’s Nose DMC 666 
 

  
Texarkana DMC 936     Peep’s Meadow DMC 934 nog wat donkerder 
 

  
Noir DMC 310     Spruce 367 
 
 
  



11 
 

Imaginating 
Van Imaginating hebben we al diverse gestylleerde patronen gehad. En nu hebben ze een nieuw 
kerstpatroon uitgebracht. Ik vind het geweldige patronen, je borduurt ze helemaal in 1 kleur en toch zitten 
er heel veel details in. De Snowmen’s Gathering hebben we in de winkel hangen en ik word er altijd blij 
van als ik die gezellige sneeuwmannetjes zie. Shepherds is een nieuw patroon, heel toepasselijk voor de 
feestdagen. En Winter Silhouette zie ik ook nog wel een keer verschijnen. Je moet wel veel van wit houden.  
 

 
Shepherds € 6,95 

 
Bethlehem € 6,95 

 
Winter Silhouette € 6,95 

 
Snowmen’s Gathering € 6,95 
 
Unisono 
We hadden in de kerstcatalogus al een aantal nieuwe 
patronen van Unisono staan. Vooral de 
Weihnachtsornamente was heel populair. Ik ben er zelf ook 
weg van. Blauw, wit  en goud zijn niet helemaal mijn 
kerstkleuren, maar deze patroontjes zijn wel heel erg leuk. 
Het patroontje kost € 6,50 en is inmiddels weer onderweg, 
samen met nog een paar patronen.  
 
Een nieuw patroon van Unisono zijn een guitig stel 
bosbewoners. Ik heb jarenlang muizen gespaard en de 
bosmuisjes die hierin staan, spreken me helemaal aan. Maar 
dat wasbeertje is ook wel heel lief. Of die vosjes……. En zo’n 
egeltje doet het altijd goed. Het zijn kleine patroontjes dus je 
kunt ze goed gebruiken voor een kaartje. Waldgefährten 
kost ook € 6,50, maar of deze diertjes er nu zo gevaarlijk 
uitzien….. Hmmm, ik waag het te betwijfelen . 
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Een heel ander patroon is Rosige Zeiten, negen prachtige rozenpatronen, die je makkelijk om kunt zetten 
naar de roos van jouw lievelingskleur. Borduur ze allemaal op een grote lap, afzonderlijk, in een kaartje, als 
speldenkussentje, je kunt er echt alle kanten mee op. Rosige Zeiten kost € 12,50. 
 
12 dagen van kerstmis 
Je hebt het misschien al op het blog gelezen, de eerst 12 dagen van december schrijf ik elke dag over een 
speciaal kerstmodel in de winkel. Ik laat nog andere patronen van de ontwerpster zien, vertel hoe het 
model geborduurd is en wat er verder in mij opkomt. Als je reageert op het berichtje, maak je kans op een 
kadootje. Dat kadootje is niet voor jezelf, maar je mag doorgeven aan wie ik het op mag sturen, eventueel 
met een persoonljike boodschap van jou erbij. Er zijn nog genoeg dagen, dus doe vooral mee, of blijf vooral 
reageren, je weet het maar nooit, misschien val jij wel in de prijzen.  
En omdat december toch de maand van de kadootjes is, verloot ik onder de abonnees van deze nieuwsbrief 
nog 3 prijzen. Op 13 december kun je op het weblog lezen of jij misschien wel de gelukkige bent. En dat 
kadootje gaat dan gewoon naar jou toe.  
 
Wat kun je verwachten in 2015? 
Deze nieuwsbrief is een voorproefje van wat je in 2015 kunt verwachten. Je bent als een van de eersten op 
de hoogte van nieuwe patronen, stoffen of garens, vaak voordat ik er op het weblog een berichtje over heb 
geschreven. Verder gaan we interviews houden met ontwerpsters en leveranciers, met soms een gratis 
patroontje erbij of een patroon dat we mogen verloten onder abonnees van de nieuwsbrief. We geven tips 
en ideeën voor afwerking van borduurwerkjes en bespreken de nieuwste boeken. Wij zijn erg enthousiast 
over deze opzet en hopen dat jullie dat ook zijn.  
Mocht je vragen hebben over borduren, waar je graag antwoord op wilt hebben, dan kun je die naar ons 
mailen. Vermeld bij het onderwerp `Vraag voor nieuwsbrief`. Wij verzamelen de vragen en zullen er in 
diverse uitgaves van de nieuwsbrief een antwoord op geven.  
 
 


