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Colofon: 

De nieuwsbrief is een maandeljkse uitgave  en wordt digitaal verspreid 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, februari 2015 
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Februari, een spannende maand 
 
 

Februari is altijd een drukke maand, eerst werken we toe naar de Handwerkbeurs in Zwolle en bijna geljik 
daarna vertrekken we naar de VS voor de inkoopbeurs in Nashville. Dus zijn we nu eerst druk met het 
inpakken van dozen, de laatste modellen worden ingelijst en de stapel dozen met nieuwe patronen worden 
gecontroleerd en geprijsd. En achter de schermen heeft onze knipfee heel veel werk verricht door allemaal 
stoffenpakketjes te maken van Belfast en Graziano linnen. 

     
Belfast Winter pakketje € 12,50     Graziano stoffenpakketje € 15,00 
 
Het Graziano pakketje is exclusief voor Zwolle. In de week van 8 maart beginnen we met het versturen van 
de bestellingen voor iedereen die niet naar Zwolle kon komen.  
 
Aan het einde van de maand (28 februari en 1 maart) gaan we in Nashville weer van alles inkopen. Aan het 
einde van de week publiceren we de lijst met ontwerpsters die in Nashville aanwezig zijn. Dan krijg je 
alvast een idee van wie er is. Verderop in de nieuwsbrief hebben we al een aantal voorproefjes voor je 
verzameld.  
 
Ik wens je alvast veel borduurplezier deze maand, wie weet zien we elkaar in Zwolle.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Annemiek 
 
 
 
 

 

 

 

Op de voorkant zie je een aantal van onze sneeuwmodellen: Hello Mr Snowman, Les Amis de Père Noel, 
Snowmen trio  
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Nieuw in de winkel 
In deze periode, zo net voor de beurs in Nashville, is het altijd een beetje stil bij de ontwerpsters. Iedereen 
is druk bezig om de patronen voor Nashville klaar te maken en dus de oogst aan nieuwe patronen is wat 
minder in de maand januari. Maar goed, dat maken we in februari/maart meer dan goed.  
We hebben in de winkel inmiddels toch weer diverse patronen binnen gekregen, hieronder zie je een deel 
ervan.  
 
Blackbird Designs – Leona’s Sewing Box € 10,50 

Alma en Barb krijgen het altijd voor elkaar om met de mooiste 
patronen te komen, ten minste dat vind ik. Zachte, oude 
merklapkleuren, fraaie motieven en dan weer de afwerking in zo’n 
prachtige doos (nee, ik heb geen idee waar we die kunnen krijgen 
). En wat ik dan heel leuk vind, is dat ze er nog het patroon voor 
zo’n schaarhangertje bij doen, dat maakt het helemaal af. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Van Country Cottage Needleworks hebben we de Snow 
Sampler € 9,25 binnen. Wat een leuk patroon, je kunt de 
delen ook heel goed gebruiken voor een kaartje of een 
kerstornamentje. De stof met het glinstertje hebben we 
ook in de winkel (doorzichtig/sneeuwachtig glinstertje) 
en dat geeft het patroon letterlijk nog meer glas. 

 

Homespun Elegance had al aangekondigd dat er naast de 
Merry Ewies ook een Merry Meowies € 10,50 zou komen. 
Drie dwaze katten die zich helemaal voor de kerst hebben 
aangekleed. Je kunt ze onder elkaar borduren, bijvoorbeeld 
op band van Vaupel & Heilenbeck, of apart als ornamentje. 
Hieronder zie je Merry Eweies ook nog (€10,50) 
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Voor de quiltliefhebsters hebben we Let’s Quilt € 6,95 van Imaginating 
binnen gekregen. Kies je favoriete kleuren uit en borduur deze 
quiltblokjes en hang ‘m dan op als een echt quiltje. Vooral die rand 
boven in blackwork vind ik erg leuk gevonden. 
 
 
En voor alle tuinliefhebbers is 
er Let’s Garden € 6,95, deze 
gieter in vrolijke 
voorjaarskleuren doet mij 
echt verlangen naar het 
voorjaar. Die eerste keer dat je 
in de zon buiten kunt zitten, 
heerlijk. De krokusjes komen 
bij mij al boven dus zo lang 
kan het niet meer duren.  

 
 
 

 
Stacy Nash Primitives heeft een schattig patroontje, Winter Bee 
Keeper € 13,50, uitgebracht om te gebruiken als garenkaartje. En ja, 
voor de praktische mensen onder ons, je kunt de kleur van het garen 
niet op de stof zetten. Maar praktisch als ik ben, je kunt natuurlijk 
wel de volgorde waarin de kleuren op je patroon worden vermeld 
aanhouden. En zeg nou zelf, zo’n 
geborduurd garenkaartje is toch 
veel leuker dan een papieren 
versie.  
 
Daarnaast hebben we van Stacy 
Nash Primitives ook Snowed In 
Pinkeep € 13,50 ontvangen, echt 
iets voor deze dagen waarin de 
temperaturen nu toch wat zakken 
en er zo af en toe een wit laagje op 
de grond ligt.  

 
 
 
 

 

 

Scattered Seed Samplers heeft dit vogeltje uitgebracht dat heet heel 
toepasselijk Queen Esther’s Pure Heart € 13,50. Als je goed kijkt, zie je 
dat het vogeltje een krootje op heeft. En die ouderwetse tulpen vind ik 
zelf prachtig. Nu nog op zoek naar zo’n “kitscherig” lijstje . 
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Shepherd’s Bush heeft ook een nieuw patroon uitgebracht, in de serie van 
hun Trifles. Deze keer zijn het Winter Trifles € 9,25. Ik weet niet of ik nog 
zo zit te wachten op “We shall have snow” maar de sneeuwpoppetjes en 
de sneeuwvlok vind ik prachtig. Eigenlijk borduur ik liever sneeuw dan 
dat ik er zelf in zit. En dan zijn deze patroontjes wel heel leuk om te 
maken. 

 

 

 

 

 

Na Beggar’s Night, Beggar’s Christmas en 
Beggar’s 4th, kon Beggar’s Valentine € 11,50 
van Threadworx Primitives  niet uitblijven. 
Deze keer een boom vol hartjes en sloten en 
natuurlijk maakt Beggar zelf ook onderdeel uit 
van het patroon. De foto is wat donker, de 
kleuren zijn in het echt frisser. 

 
 
T.A. Smith Designs 
Deze relatief nieuwe ontwerpster komt steeds met de leukste patronen. Misschien komt het doordat haar 
patronen veel geometrische elementen bevatten, misschien omdat je ze op zo veel manieren kunt 
gebruiken, ik vind het een aanwinst voor onze winkel. De nieuwste serie die ze heeft uitgebracht heet 
Pretty Little Square.  

Pretty Little Square 1 € 9,25                                                   
Pretty Little Square 2 

Het randje aan de buitekant is hetzelfde, maar voor de rest is elk patroon uniek. En het leuke is, dat je het 
middengedeelte weer voor iets anders kunt gebruiken. In elk patroon gebruik je 3-4 kleuren, dus je kunt 
het vrij eenvoudig omzetten naar de kleuren die je zelf het mooiste vindt. De patroontjes zijn niet heel 
groot, ongeveer 95 x 95 kruisjes. Mooi voor een speldenkussentje als je het op fijnere stof borduurt of om in 
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te lijsten als je iets grovere stof gebruikt. Je kunt de patroontjes ook over 1 draadje borduren, dan is onze 
Weddigen stof heel geschikt.  

  

Pretty Little Square 3 € 9,25    Pretty Little Square 4 € 9,25 
 
En mocht je de eerste patronen van haar gemist hebben, dit is waar het mee begon. 

   
Motif Musings € 16,95    Mini Motifs € 9,25 
 
En tot slot hebben we ook nog dit prachtige sneeuwvlokkenpatroon in de winkel. Heel fraai op 
donkerblauwe stof of op de Belfast 7025.  

 
Snowflakes € 9,25 
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Valentijnsdag 
Nu Valentijnsdag voor de deur staat, leek het mij aardig om een aantal van mijn favoriete hartpatronen te 
delen. Ik ben niet zo weg van de commercie achter Valentijnsdag, hartjes daarentegen zijn geweldig om te 
borduren . 

 
Alphabet Hearts van JBW Designs € 11,50 

   
Big Hearted € 6,95 van Miles to Go  Devoted Dorothy € 11,50 van Jeannette Douglas Designs  
 

   
Let’s Purr € 6,95 van Imaginating Lil Abbys Love € 9,25 – Abby Rose Designs 
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 Beth Twist – Heartstring Samplery 
 
We zijn heel blij dat we deze maand jullie kunnen laten kennis maken met Beth Twist van Heartstring 
Samplery. Beth is de ontwerpster van His Eye is on the Sparrow, een geweldig patroon dat mij doet denken 
aan een moderne versie van de Hollandse Schone. 
 
Vertel ons wat over jezelf.  
“Ik ben gelukkig getrouwd, 40 jaar en 
moeder van een zoon van 9 en een 
dochter van 7. We wonen aan de 
uitlopers van de Cascade Mountain 
Range in noordwest Oregaon op een 
stuk land van ongeveer 12 hectare. Ik 
geniet van de rust van het leven op het 
platteland net buiten ons kleine stadje. 
Maar ik houd er ook van om dichtbij de 
metro te wonen, zodat een bezoekje aan 
de dierentuin, een concert of een 
middagje winkelen slechts een uur rijden 
is. “ 
 
Ben je altijd creatief bezig geweest?  
“Zolang als ik me kan herinneren, maak 
ik al dingen, zelfs toen ik weinig geld 
had. Ik kreeg een borduurpakketje voor 

kerst toen ik een jaar of 10 was. Ik vond het heerlijk om te doen en genoot 
van het creëren van iets met mijn haden. Toen ik het pakketje klaar had, 
begon ik mostuintjes te maken en bouwde ik ingewikkelde creaties van 
Lego. Gedurende mijn tienerjaren en toen ik studeerde heb ik nog wel het 
nodige geborduurd, maar het meeste was voor anderen, vooral ook 
omdat ik moeite had patronen te vinden die ik leuk vond. 
 
Pas toen ik mijn huidge man ontmoette en en zijn zus mij antieke 
schoolmerklapjes liet zien, keerde ik weer terug naar het borduren. Het 
was aan het einde van de jaren negentig en ik had totaal geen weet van 
de grote hoeveelheden reproductiepatronen die beschikbaar waren. Dat 
is waarschijnlijk goed geweest, want omdat ik graag een paar 
merklappen voor mijzelf wilde maken, creërde ik mijn eigen versie, in 
plaats van het naborduren van de merklap van iemand anders. 
  
Ik kocht linnen kleren in tweedehandswinkels, die ik dan uit elkaar 
haalden en de stof gebruikte voor mijn borduren. DMC kocht ik bij een 
lokale drogisterij en ik gebruikte ruitjespapier om de sfeer van oude 
merklapen over te nemen. Nog weer later gebruikte ik thee om mijn 
geborduurde projecten een oudere “look” te geven. 
  
Hoe ben je begonnen met het ontwerpen? 
“Ik had al een aantal jaren kleine merklapjes ontworpen en geborduurd, 
die hing ik op iin mijn huis of ik verkocht ze op lokale antiekmarkten. 
Mijn schoonzuster moedigde me aan om te kijken of ik ze ook online kon 
verkopen. Dat ging behoorlijk goed en op een dag vroeg een klant of ze 
het patroon ook kon kopen. Daar had ik nog nooit over nagedacht.  
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Ik ging op zoek naar wat er online beschikbaar was, en tot mijn 
verbazing, merkte ik dat er al een enorm aanbod was aan 
borduurpatronen die je online kon kopen. Mijn eerste patroon 
kostte een paar dollar en was een gescande foto van een van mijn 
zelf getekende patronen op ruitjespapier. In het voorjaar van 2008 
had ik een aantal patronen klaar waar enthousiast op gereageerd 
werd en snel daarna werden mijn patronen gedistribueeerd door 
twee bedrijven die aan borduurwinkels over de hele wereld 
leveren.” 
 
Borduur je al je patronen zelf? 
“Ja, de meeste modellen borduur ik zelf en ik heb inmiddels een 
aardige collectie in mijn eigen huis hangen. Ik houd van zachte 
tinten met een beetje variatie in het garen en borduur het meeste 
met katoen. Wat linnen betreft, houd ik het meeste van 
natureltinten in zand- en koffietinten, 
en af en toe een wat donkerder 
gekleurd linnen. Zelf borduur ik het 
liefste op 14 draads linnen, maar ik 
probeer om op allerlei linnens te 
borduren om variëteit in mijn aanbod 

te krijgen. Ik borduur altijd met 1 draadje, ongeacht het linnen, omdat ik 
houd van de zachtere kleurcombinatie die dit meegeeft aan de merklap. “ 
 
Waar haal je je ideeën vandaan? 
“ De ideeën voor mijn ontwerpen komen van heel veel verschillende 
plaatsen, sommigen zijn nogal vreemd. Op een dag, toen ik in de stoel van 

de tandarts zat om een gaatje te laten 
vullen, keek ik omhoog naar de verlichting 
en leek alsof het zichzelf omzetten in een 
herhalend patroon, dat een paar weken 
later de rand werd van een merklap. Ik heb 
ook ontwerpen gecreëerd in mijn dromen, 
om midden in de nacht wakker te worden 
met een idee. Verder word ik echt 
geïnspireerd door afbeeldingen van oude merklappen en volkskunst. 
Maar ik kan net zo goed een merklap ontwerpen rondom een liedje of 
een quote van een favoriete auteur.” 
 
Wat doe je naast het ontwerpen?  
“Als ik niet aan het ontwerpen of borduren ben, dan zie je me zeer 
waarschijnlijk de was doen, maaltijden klaarmaken of ben ik vrijwiller op 
de lagere school van mijn kinderen. Ik speel ook basguitaar en zing in het 
bandje van onze kerk. Verder heb ik last van klikkende vingers, ik maak 
continue foto’s en deel die op mijn blog. Kom vooral een keer kijken: 
 www.thetwistfamily.blogspot.com.” 
 
En tot slot, heb je His Eye on the Sparrow zelf geborduurd? 

Ja, inderdaad, ik heb het model zelf geborduurd. Het heeft me zes maanden gekost en ongeveer 285 uur.” 
 
Patronen in dit artikel: His Eye is on the Sparrow € 16,95, Hibernation Day € 11,50,  Sarah E Scholl 1850  
€ 11,50, It must have been the mistletoe € 11,50 en My Funny Valentine  11,50. 
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De aarde lacht met bloemen 
Beth heeft speciaal voor ons dit patroontje ontworpen, echt iets voor het voorjaar. Op de volgende pagina 
zie je een kleurversie van het patroon. Gebruik Beths kleuren of kies zelf een aantal uit, neem een lapje stof 
en ga lekker aan de slag.  
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En wil je overlopende garens gebruiken, dan zijn dit de kleuren die ik zou uitkiezen: 
   Sampler Threads 
Lichtgroen  Green Apple 
Donkergroen  Green Pasture 
Mosterdgeel  Mustard Seed 
Zeegroen  Island Blue  
Bruin   Sarsaparilla 
Rozerood  Rose Garden of Weathered Barn (is iets donkerder) 
Beige   Old Hickory of Burlap (is iets donkerder) 
 

Voorproefjes voor Nashville 
 
Langzaam maar zeker druppelen de foto’s van voorproefjes van Nashville binnen. Ik krijg er kriebels van 
in mijn buik, het ziet er naar uit dat we weer heel veel nieuws te ontdekken hebben en dat we met een grote 
buit terug kunnen komen. Hieronder zie je alvast een aantal voorproefjes. Wil je dat we iets voor je 
meenemen, vermeld dan “Nashville” bij je bestelling. In volstrekt willekeurige volgorde presenteren wij  
“Nashville 2015”.  
NB: Waar mogelijk heb ik de prijzen erbij gezet, als die er niet bij 
staan, betekent dat ik het nog niet weet.  
 
The Sweetheart Tree 
Sandi is druk met de voorbereidingen voor Nashville en heeft een 
aantal pakketjes die ze uitbrengt. Daarnaast heeft ze ook dit 
prachtige kantpatroon. Dat zou je toch gelijk voor elke 
kantliefhebster willen borduren? En dan als biscornus afwerken, ik 
zie het al helemaal voor me. Misschien neem ik wel een lapje rood 
linnen mee in het vliegtuig zodat ik op weg naar huis alvast kan 
beginnen. Het prachtige hartje in het midden en de parelmoeren 
kraaltjes zitten bij het patroontje. Whitework Lace € 12,50 
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Bumblebee Fob € 12,50                                               Bumblebee Biscornus € 26,95 

Voor elke bijenliefhebster is dit een must. Wat een schattig stelletje vormen ze samen, daar wordt je 
borduurdoos vast blij van. Het schaarhangertje is een patroontje waar alle kraaltjes ook weer bij zitten, het 
biscornus kussentje een compleet pakketje. Je hoeft alleen zelf de vulling toe te voegen, ideaal om mee te 
nemen als je een weekendje of weekje weggaat, je hebt alles bij de hand. 

The Scarlet House 
Ook een relatief nieuwe ontwerpster die voor het eerst in Nashville aanwezig is. En ze is druk bezig om in 
ieder geval vijf reproductiemerklappen dan te laten debuteren. Ik heb hier geen prijzen van, alleen plaatjes. 
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En dan zijn er nog een aantal gelimiteerde pakketjes die alleen beschikbaar zijn voor winkels die aanwezig 
zijn op de beurs. Let op, we nemen deze pakketjes alleen mee van de beurs!  

 
 
Abby Rose Design – Pins and Needles 
In dit pakketje zit alles om dit schattige speldenkussentje te maken, tot 
aan het zijden lint voor de afwerking toe. Abby heeft haar zelfgeverfde 
stof (12 draads) bij het pakketje gedaan en verder borduur je het met 
Weeks Dye  Works garen. Het pakketje kost € 36,95. 
 
 
 
 
 
 
 

Het pakketje hiernaast is van Lizzie Kate en heet A Little Gray 
Hare. Ook bij dit pakketje is in alles voorzien, ook dat schattige 
roze ricrac bandje dat je voor de afwerking kan gebruiken. Zo 
krijg je toch echt zin in het voorjaar. Voor het linnen is 13 draads 
Weeks Dye Works gebruikt in de kleur Sea Foam. Het pakketje 
kost € 25,95 

 
 
 
 
 

Stacy Nash Primitves heeft misschien wel het grootste pakketje 
van deze 5. Een statig koloniaal huis trekt gelijk je aandacht en 
die rand vind ik prachtig. Je kunt al zien dat boven het huis een 
alfabet staat en rechtsonder een hondje denk ik (laat Miss 
Murphy het maar niet horen, die vind dat het een poes moet 
zijn). Je ontvangt alle materialen, inclusief de stof, dat is 14 
draads Weeks Dye Works linnen in de kleur Beige. Het geheel 
zit in een hennep tasje met rits die je voor dit borduurwerkje 
kunt gebruiken, maar daarna natuurlijk voor heel veel andere 
borduurwerkjes. 
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Voor alle schaapliefhebbers is het goed om te lezen dat 
Chessie & Me ook een gelimiteerd pakketje heeft. En 
wat is het weer een schatje, tot en met het 
schaarhangertje toe. Het borduurwerkje is afgewerkt op 
een papier-maché doosje en let op, dat doosje zit bij het 
pakketje in! Je borduurt de schaapjes (en de rest 
natuurlijk) op 13 draads linnen van Weeks Dye Works 
in de kleur Confederate Grey. Het pakketje kost € 32,95 

 

 

 

En tot slot iets heel anders. Amy Bruecken Designs heeft ontwerpen 
met een gevoel voor humor. Nu heeft ze een nieuwe serie ontwerpen 
die Koelkastkunst (Fridge Art) heet. Het idee is om kleinere 
ontwerpjes te borduren en die af te werken als een magneet. En die 
magneet hoef je natuurlijk niet op je koelkast te gebruiken, die werkt 
ook heel goed in je borduurkamer. Het pakketje bevat 12 draads 
linnen, alle garens en ALLE materialen (dus ook de magneet) voor 
de afwerking. Zo ben je helemaal klaar voor de zomer. Het pakketje 

kost € 
25,95.  

 

 

Van Tempting Tangles kom deze prachtige 
merklap uit. Ik vind vooral de kleuren 
bijzonder, wat meer mannenkleuren ;-). 
Posies Two € 19,95 is een combinatie van 
merklapmotieven en doordat er maar 
weinig kleuren gebruikt worden, kun je 
makkelijk je eigen kleuren uitkiezen.   
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Stoneware pillows 1 € 13,50    Stoneware pillows 2 € 13,50 

Tot slot in deze nieuwsbrief alvast een foto van Stoneware Pillows 2 van Priscialla’s Pocket. Op de beurs in 
St. Charles vorig jaar kwam Stoneware Pillows 1 uit. Vooral de afwerking met het pompomband van 
Dames of the Needle vind ik erg leuk. Zo’n schaal met kussentjes wil iedereen toch wel in huis hebben. 

Plum Street Samplers 
Paulette begint in Nashville met een nieuwe serie waar ik op voorhand al heel enthousiast over ben: Bring 
Your Own Fabric. Dat betekent, dat ze of pakketjes met alleen het garen en bijvoorbeeld een lintje of ricrac 
band voor de afwerking bij het patroon uitbrengt, of de patronen en dat je zelf je stof “meeneemt”. Je zou 
bijna denken waarom heeft iemand dit nog niet eerder bedacht. Zo kun je zelf beslissen op welke stof je het 
patroontje wilt borduren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De serie bestaat uit allemaal patroontjes voor 
kleine werkjes, ideaal om speldenkussentjes 
van te maken die je in een grote glazen vaas 
kan doen. Hierboven zie je alvast het pakketje 

dat we in Nashville kunnen kopen. Alleen de kleuren van het garen al! De eerste patroontjes/pakketjes 
staan in het teken van Merklap lessen, daarna volgens nog andere thema’s.    
 

Na de beurs in Zwolle zullen we op het weblog meer voorproefjes van Nashville laten zien. En gedurende 
de beurs in Nashville, kun je ons “live” volgen via facebook. We gaan regelmatig foto’s plaatsen zodat 
jullie ook kunnen zien wat de ontwerpsters allemaal weer aan nieuwe patronen en pakketjes uitbrengen.  

Je kunt ons volgen via: 

www.facebook.com/dehandwerkboetiek 
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Lizzie Kate 
Er zijn van die dagen dat we wel een paar wijze woorden kunnen gebruiken. Om onszelf op te vrolijken, 
om iets achter ons te laten, om te genieten van het leven van alledag. Lizzie Kate heeft 14 van die “wijze 
lessen” bij elkaar gebracht in een nieuwe Flip it serie. Er komen in totaal 14 wijze lessen en elke “les” 
bestaat uit slechts 3 woorden. Omringd door typische Lizzie Kate motieven borduur je zo een langwerpige 
lap die je overal in huis kan ophangen. Of mee kan geven als je kind op kamers gaat. Bij elk patroontje zit 
een klein olijfkleurig knoopje. De patroontjes kosten € 6,95 per stuk.  
Op de website van Lizzie Kate verschijnt de gratis rand die je rondom alle wijze lessen kunt borduren én 
Lizzie Kate houdt nog een wedstrijd op haar weblog voor de laatste wijze les. De 10 beste wijze lessen 
kiezen ze uit en de lezers bepalen welke wijze les wordt toegevoegd. Die kun je dan ook gratis van haar 
website halen.  
Wil je graag de hele serie ontvangen, laat het dan weten, je kunt kiezen uit de volgende opties: 
1. Alles erop- en eraan: de patroontjes, de 12 strengetjes garen en een speciale afmeting Lambswool (dit is 
de kleur, er zit geen wol in het linnen) linnen voor 88 euro exl. Portokosten. 
2. De patroontjes, kosten 48,65 excl. Portokosten. 
 

    
 

 
 
Website Lizzie Kate:  www.lizziekate.com  
Weblog Lizzie Kate:  http://www.lizziekateblog.blogspot.nl/  
 
 
 


