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Colofon: 

De Nashville catalogus is een eenmalige 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, mei 2015 
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Een feestelijke maand 
 
 
Deze maand hebben we hier bij De 
Handwerk Boetiek een feestje te vieren. Op 
15 mei bestaan we namelijk 12,5 jaar! Ik kon 
het zelf haast niet geloven, maar de kalender 
liet het heel duidelijk zien ☺. Wat in 
november 2002 begon als een uit de hand 
gelopen hobby in de woonkamer van mijn 
ouders, is nu een echte winkel in mijn 
“woonkamer”.  
 
Ik kan me nog goed herinneren dat we bij de 
voorbereidingen van de eerste drie open 
dagen, steeds wat ruimte over hadden op de 
tafels. En dus werd er nog maar een 
bloemstukje gemaakt en neergezet. Ons 
assortiment is inmiddels behoorlijk 
uitgebreid, we hebben nu het 
tegenovergestelde probleem: waar zetten we 
die bak met patronen nog neer?  
 
Deze 12,5 jaar zijn vooral mogelijk gemaakt door jullie, onze klanten. Wat hebben we al veel 

lief en leed en borduurwerkjes met elkaar gedeeld. Wij zijn van plan om daar nog heel lang 

mee door te gaan.  

Deze foto is afgelopen zomer gemaakt 

door onze “huisfotograaf”en staat 

inmiddels op onze facebookpagina. De 

reacties op de foto waren geweldig. 

Wij vonden het heel leuk om ze te 

lezen. Voor mij laat de foto echt zien, 

dat als je met plezier en liefde je werk 

doet, elke dag eigenlijk een feestje is. 

Natuurlijk willen we deze bijzondere 

dag met jullie vieren. Dat doen we op 

15 en 16 mei in de winkel en online. 

Kom langs voor een kopje koffie of 

thee met iets lekkers en maak vooral 

gebruik van de kortingsbon die je 

achterin de nieuwsbrief vindt.  

 

Hartelijke groeten, 

Reina en Annemiek 
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Heartstring Samplery 

 
Beth’s patronen hebben een leuke combinatie 
van oud en nieuw. Ze wisselt 
reproductiemerklappen af met zelf 
samengestelde merklappen en die combinatie 
spreekt mij bijzonder aan. Deze twee patronen 
zijn al een tijdje uit en om de een of andere 
reden, hebben we ze nog niet eerder in de 
winkel gehad.  
Forever Young (€ 11,50) is zo’n 
zelfsamengestelde merklap, maar het had ook 
een oude kunnen zijn. Beth heeft diverse 
randjes gebruikt die wij van de rode 
schoollapjes kennen en onderaan motieven 
toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daarnaast hebben we Sarah E. Schall 
and companion (€ 11,50) in de winkel. 
Daar ben ik echt een beetje verliefd op. 
Het zijn twee merklapjes die niet door 
dezelfde persoon geborduurd zijn, maar 
wel erg op elkaar lijken. Waar de een 
gedateerd is, is van het andere merklapje 
weinig terug te halen. De zachte kleuren 
passen helemaal bij de stijl van de 
merklapjes. 
Ik vind vooral al die letters erg leuk, het 
blijft interessant om de ontwikkeling van 
de letters te volgen. En te zien hoe ook 
bij Sarah Shall ze de grotere letters in 
koninginnesteek heeft geborduurd. Dat 
werd bij ons ook gedaan. 
Al met al twee lieve merklapjes die je 
redelijk vlot kunt borduren. Eigenlijk 
een perfect vakantiewerkje. 
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Samplers Not Forgotten 
 
We blijven nog even in de oude 
merklappen zitten, Samplers Not 
Forgotten brengt regelmatig 
reproducties uit en deze keer 
hebben we Agnes Horsburgh 1844 
(€ 17,95) meegenomen. Dit is een 
wat grotere merklap die qua stijl 
aan de Schotse merklappen doet 
denken. Het gebruik van 
voornamelijk rood en groen, de 
rand rondom de merklap en de 
losse motieven aan de onderkant 
doen dat wel vermoeden.  
Ook hier zie je weer dat de 
onderste rij letters geborduurd 
zijn in een speciale steek, deze 
keer een Spaans oogje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een beetje haaks op deze oude 
merklap staat het andere 
patroon Birdsong (€ 15,95). De 
bloemenrand rondom het 
patroon vind ik geweldig. Ik 
houd wel van die ronde, 
ranonkelachtige bloemen. Het 
is echt een vrolijke merklap, en 
het gebruik van de 
overlopende garens kun je ook 
goed zien in bijvoorbeeld de 
voorkant van het huis.  
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With Thy Needle and Thread 
Van Brenda hebben we nog een patroontje dat we meegenomen hebben uit Nashville en niet 
in de catalogus stond. Bij deze dus ☺. Be Happy, humble & kind, zou ik bijna alleen al gaan 
borduren voor de “ampersand” (het & teken). Die zie je niet vaak in borduurpatronen en ik 
ben er weg van. En als je het dan ook nog voor elkaar krijgt om een huisje in een pot te 
verwerken, dan gaat mijn hart toch echt sneller kloppen.  
 

 
Be Happy, Humble & Kind € 13,50 
 
Sue Hillis Designs 
Ik roep wel vaker, voor kerst kun je niet vroeg genoeg beginnen met borduren. Deze drie 
“handwerk”kerstboompjes zijn prachtig om aan een handwerkster te geven of zelf in je 
boom op te hangen. Je hebt de keuze uit een boompje van allemaal lapjes stof, een 
klosjesboom en een boom met als stam een schaartje en diverse garenklosjes. In dat laatste 
boompje kun je ook allerlei knoopjes 
verwerken. De afwerking is wat lastiger 
met zo’n aparte vorm, maar zeker te 
doen. Persoonlijk ben ik niet zo weg van 
dat randje rondom de klosjesboom, maar 
die pompoms rond het schaarboompje 
vind ik geweldig. Je kunt daar heel goed 
de pompoms van Dames of the Needle 
voor gebruiken. Een pakje van 1 yard 
kost € 2,95.  
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Uit de oude doos – Red Reindeer Sampler van Birds of a Feather 
Lang geleden, toen ik via de computer de materialmen en patronen in de VS ontdekte, had je 
Nancy Davis die onder de naamt Birds of a Feather ontwierp. Ze had echt een eigen stijl, 
haar kerstsokken waren legendarisch. Om je een idee te geven, zo zagen die patronen eruit. 
Ook het afwijkende formaat van de kerstsok viel op. De kerstokken links zijn nog steeds 
verkrijgbaar, die van het rechterplaatje zijn inmiddels “goud” waard. Ergens heb ik nog de 
andere versie van die rechterkerstsok liggen en dan met de tekst van “not a creature was 
stirring, not even a mouse….”. Die patronen zijn inmiddels alleen nog op ebay te verkrijgen 
en je moet er rekening mee houden dat je het wel wat gaat kosten. De patronen zijn namelijk 
een tijdlang uitgegeven, waren populair en toen kwam de copyrighthouder van de tekst 
erachter dat de tekst oneigenlijk gebruikt was en moesten de patronen uit de handel worden 
genomen.  

    
 

 
Het patroon hiernaast was destijds 
nog zo’n Birds of a Feather rage. 
Nancy ontwierp vier dames, voor 
elk seizoen een, en die borduurdje 
je dan in een soort lijnenspel. Het 
zijn behoorlijk grote patronen. En 
ze was ook een van de eersten die 
overlopende garens daarvoor 
gebruikte. Nu lijkt het allemaal zo 
gewoon, maar rond 1995 was het 
toch echt heel bijzonder.  
De versies van lente, zomer, herfst 
en winter zijn nog verkrijgbaar en 
kosten € 13,50 
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Nog zo’n geweldig patroon is Toile Rooster (€ 8,25). Een 
trotse haan, tegen de achtergrond van alfabetten en nog 
een aantal kleinere haantjes. Je hebt er een behoorlijk 
aantal strengetjes garen voor nodig, die haan alleen al 
“eet” garen. Pas de kleur aan naar eigen inzicht en je 
krijgt een geweldig borduurwerk.  
 

 
Een van de patronen waar ik 
indertijd ook al gek op was, is deze 
Red Reindeer Sampler (€ 8,25). Die 
afzonderlijke letters, afgewisseld 
met kleine motiefjes vind ik 
geweldig. En dat rode rendiertje 
doet het ‘m natuurlijk helemaal. Je 
moet er maar opkomen. Juist het 

strakke van deze merklap vind ik heel aantrekkelijk, alles staat keurig op zijn plaats.  
 
Nieuw boek van UB Design: Rosenmelody 
We hebben in Zwolle al even een voorproefje gekregen van dit geweldige, nieuwe boek van 

UB Design en nu hebben we het in de 
winkel! En wij blijven er maar in kijken. Het 
boek staat tjokvol met allemaal 
rozenpatroontjes, de een nog leuker dan de 
ander. En voor de liefhebbers van kant, er 
staan ook nog een paar allerliefste kantjes in 
die je kunt borduren. Van grotere, 
merklapachtige patronen, tot kleine 
patroontjes voor een kaartje, 
speldenkussentje of schaarhangertje, 
iedereen kan wel een project vinden in dit 
boek.  
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Hasenherr € 9,95     Hasendame € 9,95 
 
Naast dit prachtige boek hebben we ook twee hazenpatronen binnen. Ik zie het al helemaal 
voor me om hier zo’n plank van te maken die je op dit kerstpatroon ziet. We hebben een 

aantal maanden Carla’s exemplaar in de 
winkel gehad en ik ben er een beetje verliefd 
op geworden. Het staat zo leuk in de 
vensterbank. Carla heeft heel slim, klitteband 
aan de achterkant bevestigd, waardoor je 
dezelfde plank voor verschillende patronen 
kunt gebruiken. 
Aan de linkerkant zijn twee kleine plankjes 
bevestigd of waar je nog een klein beeldje, 
waxinelichtje op kunt zetten. En hoewel de 
hazen wel aan Pasen doen denken, kun je ze 
rustig tot de zomer laten staan. 
En in de tussentijd een prachtig zomerboeket 
borduren voor de volgende maanden ☺.  
En voor iedereen die de randjes per week 
borduurt, je zou ook je lap wat korter kunnen 
maken, of je maakt twee lappen en gebruikt de 
plank daarvoor. Kortom, mogelijkheden 
genoeg voor een plank die je redelijk 
makkelijk zelf kunt maken.  
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Gratis patroontje: Mei van The Needle’s Content 
Vorig jaar ben ik begonnen met het uitbrengen van een maandelijks patroontje waarbij je de 
naam van de maand borduurt en een paar kleine motiefjes. Mijn idee was om er 12 
kussentjes van te maken en die in een schaaltje neer te zetten op mijn koffietafel. Na een paar 
maanden waren er zoveel andere projecten die mijn aandacht vroegen, dat ik er tijdelijk mee 
ben gestopt. Inmiddels zijn de volgende maanden al ontworpen en leek het mij een goed 
idee om deze patroontje te delen met de lezers van de nieuwsbrief. Bij deze dus het 
patroontje voor de maand mei, zodat je steeds een maand vooruit kunt borduren. Een leuk, 
klein projectje, dat je in een paar avonden kunt borduren en in elkaar kunt zetten.  

 
Garen: Sampler Threads  Stof: Lambswool linen  
! Punchberry 

' Hyacinth 

# Spring Grass 

Mill Hill kraaltjes  02081 
 

Borduurinstructie: borduur het patroontje zoals aangegeven. Borduur met 1 of 2 draden een 

stiksteekrand rondom het borduurwerk, op 12 draden 

van je geborduurde randje. Dit is afhankelijk van de stof 

die je gebruikt. Ik houd 2 draadjes aan voor alle stof tot 

en met 14 draadjes/cm en 1 draadje voor 16dr/cm. 

Borduur eenzelfde rechthoek met stiksteekjes op een 

ander stukje stof. Knip op een kleine centimeter vanaf je 

stiksteekrand de beide borduurlapjes op maat en vouw 

de zoom op de stiksteekrand naar binnen. Leg de twee 

lapjes met de verkeerde kant op elkaar en zorg ervoor dat 

de stiksteekjes precies tegenover elkaar liggen.  

Ga nu met hetzelfde aantal draden waarmee je de stiksteekrand hebt gemaakt onder de 

stiksteekjes door. Begin 10 stiksteekjes vanaf de hoek en kom met je draad naar voren. Ga nu 

onder de tegenoverliggende stiksteekjes met je naald. Let op je gaat NIET door de stof heen. 

Om het andere steekje borduur je een kraaltje mee, zie ook de foto hiernaast. Laat op het 

einde 2cm open en vul het kussentje met fiberfill of schapenwol. De laatste steekjes nog even 

maken en je maandkussentje is klaar. 
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ScissorTail Designs 

Na de sneeuwvlokjes serie van vorig jaar en het prachtige kerstboompje, hebben we nu weer 
een paar andere patronen van ScissorTail Designs. Het is echt geweldig dat we steeds 
nieuwe ontwerpsters tegenkomen en dan weer een heel nieuwe serie patronen tegenkomen.  

  

Fleur de Lys for Thee € 10,50   Ten Carrot Tree Farm € 10,50 
 
Voor beide patroontjes geldt dat je ze helemaal kunt borduren, of een deel ervan. Ik zie het 
konijntje in de wortelwagen al helemaal voor je als Paaseitje. Je weet wel, zo’n piepschuimen 
eitje, waar je een borduurwerkje op kunt vastzetten. En bij Fleur de Lys staan al wat kleinere 
projectjes, heerlijk om een weekend te doen.  
 
Jardin Privé – een schaapjesmysterie 
Wellicht heb je de nieuwe schaapjesserie van Jardin Privé al gezien op het weblog, het is echt 
een bijzondere serie. Er zijn vier patroontjes, we hebben de eerste drie al in de winkel. De 
twee grotere patroontjes bestaan uit meerdere, kleine motieven/merklapjes, en het eerste, 

kleinere patroontje is een smal, langwerpig 
patroon. Wij zijn er helemaal weg van. 
  

 
 

Histoires des Moutons 1 € 8,50   Histoires des Moutons 2 € 4,95 
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Histoires des Moutons 3 € 8,50   Vivement Paques € 10,50 
 
Historische Stickmuster 

Van Ute en Dorothee komen soms de prachtigste patronen 

binnen. Ik ben niet zo van de hele grote patronen, maar 

gelukkig ontwerpen ze vaak ook een kleinere versie van 

deze grote merklappen. 

Hiernaast zie je Siebenbürgen 1 (€ 23,50). Randen, hoeken, 

vierkante motieven en een geweldige rand met van die 

bijzondere paarden en vogels wisselen elkaar af. Je kunt heel 

goed delen van het patroon gebruiken en er je eigen 

invulling aan geven. De lap ontstond toen de dames een 

kussensloop gevraagd werd of ze ook een kussensloop met 

motieven van Siebenbürgen (een gebied bij Transsilvanië, zie 

het kaartje op de volgende bladzijde) wilden hebben. 

Uiteraard wilden ze dat en al snel volgde een pakje met 

meerdere kussenslopen en een tafellaken. Alles was met 

roestrode, bruine en blauwe wol geborduurd op grof linnen. 

Daardoor ziet het er heel anders uit dan deze merklap. 

Gelukkig zijn deze motieven eerst weer bewaard gebleven 

en zijn er zelfs voor borduursters zoals ik, ook mini-uitgaves 

van het patroon.  
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Miniatur grau/blau € 7,95    Miniatur grün/grau € 7,95 

 

Miniatur grau/grün € 7,95 



16 

 

Daarnaast hebben we ook weer nieuwe voorraad van deze twee patronen. 

    

Blumenbarrock 4 € 23,50    Blumenbarrock 6 € 23,50 

De patronen zijn onderweg naar ons vanuit Duitsland en we verwachten ze volgende week 

in de winkel te hebben. 

Belfast proefpakketje Lente 

Na de herfst, kerst en winter 
proefpakketjes van Belfast, zijn we nu toe 
aan het voorjaar. Het lentepakketje bestaat 
uit vijf frisse voorjaarskleuren: 
 
Rose (DMC 761) 
Ivoor (DMC  3865 met beige wolkjes) of 
egaal ivoor (DMC 3865) 
Groen (DMC 772) 
Geel met wolkjes (DMC 3823 met iets 
donkerder wolkjes) 
Lila (DMC 3743) 
 
We hebben deze keer dus twee versies, de 
ivoren stof met of zonder wolkjes. De stof 
met de wolkjes is namelijk uit het 
assortiment van Zweigart gehaald, waardoor we hiervan een beperkte voorraad hebben. 
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Zolang de voorraad strekt kun je de versie met de gewolkte ivoren stof bestellen, daarna 
doen we de effen ivoren stof erbij. Geef het dus duidelijjk aan bij je bestelling welke versie je 
wilt hebben. 
 
De lapjes van 23 x 30cm kun je uitstekend gebruiken voor kleine projectjes. Zelf heb ik op het 
rose en groene lapje gebruikt voor de speldenkussentjes van Spring Trifles van Shepherd’s 
Bush. Voor mijn gevoel waren dat nou net de kleuren die ik nodig had. 
 

 
Je kunt er uiteraard ook een merklapje op borduren. Juist met overlopend garen dat 
meerdere kleuren heeft, geeft dat een prachtig effect. Je kunt je fantasie helemaal uitleven. 
Op facebook heb ik de link gezet naar een klein merklapje van Blackbird Designs. Dat zou je 
hier heel goed voor kunnen gebruiken. Voor het geval je het gemist hebt, hier is de link: 
http://www.dashdist.com/blackbird/redsampler.pdf 
 
 

Sara Guermani 

We hebben weer een prachtig patroon van Sara binnengekregen. Voor alle borduursters en 

quiltsters is er de Stitching and Quilting Party. Zouden we dat allemaal niet willen, in een 

pittoresk dorpje verkeren, en dan heerlijk tussen de bomen en de bloemen borduren of 

quilten? Ik zou er wel een weekje willen vertoeven. En dan graag ook een echte Italiaanse 

koffiebar, waar je een cappuccino kunt halen. En voor aan het einde van de middag met een 

glaasje Lambrusco en wat olijfjes genieten van het resultaat van die dag. Uiteraard mag een 

kok ook niet ontbreken, want zo'n week hoef ik natuurlijk niet zelf te koken.  
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Stitching and Quilting Party € 26,00 

 

Daarnaast hebben we een patroontje binnen voor een klein handwerktasje. De dames die vorig  

jaar de 

aardbeiendag 

hebben gedaan, 

herkennen het 

model vast. Nu 

staan het patroon 

vol met kleine 

viooltjes en houdt 

een herderinnetje 

haar schaapjes in 

de gaten. Mocht 

je er 

belangstelling 

voor hebben, je 

kunt de 

beschrijving van 

hoe je het tasje in 

elkaar zet voor 4 

euro erbij 

ontvangen. 
 

Pochette Violetta € 16,00 
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Brin par Brin 
 

Het is even stil geweest rond Stephanie Lejeune, maar nu zijn er weer heeeeeel leuke 
patroontjes onderweg. Ik vind de manier waarop ze de patroontjes uitgeeft zo leuk. 
Je ontvangt een klein boekje met een ringbandje, 
zodat het goed blijft liggen. En de pagina's zijn 
geplastificeerd, dan kan er ook niets mee gebeuren. 
Ideaal om mee te nemen op vakantie.  
 
Nieuw in het assortiment is Des invites ..... dans 
ma cuisine (€ 12,00). Wij zijn er weg van. Dat 
muizenkopje dat bovenuit het theekopje steekt, de 
poes in het melkkannetje en het konijntje in het 
eierdopje, de een is nog leuker dan de ander. Kies 
je eigen kleuren uit, stoei met garens en stofjes en 
leef je helemaal uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les oiseaux de ma jardin (€ 12,00) zijn 6 
schattige vogelpatroontjes. Het zijn 
vierkante patroontjes die je gemakkelijk 
kunt gebruiken voor een schaarhangertje of 
een kaartje. Het lijkt mij ook geweldig om ze 
over 1 draadje te borduren. 
 
 
 
 
 
 

Demoiselles (€ 12,00)  is een patronenboekje dat je 
ook heel goed voor je dochter, nichtje, buurmeisje 
of oppaskindje kunt gebruiken. De dametjes 
hebben allemaal iets ondeugends vind ik. De 
kleur van het haar kun je gemakkelijk aanpassen. 
En zo’n poppetje op een klosje vind ik zelf ook 
wel heel leuk om te borduren ☺.   
 

De patroontjes komen volgende week binnen!!!! 



 

Facebook en Pinterest 
 
Misschien heb je het al gemerkt, op de 
facebookpagina van de winkel verschijnt regelmatig 
een beichtje over modellen in de winkel, inspiratie 
voor het weekend, een gratis patroontje dat ik op 
internet tegenkom. Wil je niets missen
voor dat je onze pagina “leuk” vindt, dan ontvang 
je de berichtjes op je eigen tijdlijn. Je kunt deze 
berichtjes gewoon delen met andere 
borduurvriendinnen en groepen waar je lid van 
bent. Je vindt onze pagina op:
 
www.facebook.com/dehandwerk
 

 
Daarnaast zijn we druk bezig met onze Pinterest pagina. Hier 
vind je fotos van nieuwe patronen, modellen, kleurcombinaties, 
maar ook inspiratie om bijvoorbeeld borduurwerkjes af te 
werken. Ik heb er goed over nagedacht of we dit zouden doen, 
aan
Dat begint echt een probleem te worden. Diverse ontwerpsters 
zijn alg stopt met het ontwerpen omdat hun patronen overal op 
internet te vinden zijn. Kijk dus goed voor je iets “pint”, over 
het 
website komt (gallery.ru) dan gaat het om een illegale kopie en 
mag je de pin NIET overnemen.

Aan de andere kant staan er ook heel veel leuke pins op Pinterest en die willen we graag met 
jullie delen. Volg ons op: 
 
www.pinterest.com/handwerkboetiek
 

 
Kortingsbon 
 
������������

Uitgezonderd zijn: boeken, de

Misschien heb je het al gemerkt, op de 
facebookpagina van de winkel verschijnt regelmatig 
een beichtje over modellen in de winkel, inspiratie 
voor het weekend, een gratis patroontje dat ik op 

Wil je niets missen, zorg er dan 
voor dat je onze pagina “leuk” vindt, dan ontvang 
je de berichtjes op je eigen tijdlijn. Je kunt deze 
berichtjes gewoon delen met andere 
borduurvriendinnen en groepen waar je lid van 
bent. Je vindt onze pagina op: 

www.facebook.com/dehandwerkboetiek 

 
Daarnaast zijn we druk bezig met onze Pinterest pagina. Hier 
vind je fotos van nieuwe patronen, modellen, kleurcombinaties, 
maar ook inspiratie om bijvoorbeeld borduurwerkjes af te 
werken. Ik heb er goed over nagedacht of we dit zouden doen, 
aangezien er op Pinterest erg veel illegale kopiën te vinden zijn. 
Dat begint echt een probleem te worden. Diverse ontwerpsters 
zijn alg stopt met het ontwerpen omdat hun patronen overal op 
internet te vinden zijn. Kijk dus goed voor je iets “pint”, over 
het algemeen kun je stellen dat als het van een Russische 
website komt (gallery.ru) dan gaat het om een illegale kopie en 
mag je de pin NIET overnemen. 

Aan de andere kant staan er ook heel veel leuke pins op Pinterest en die willen we graag met 

www.pinterest.com/handwerkboetiek 

������������������
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Daarnaast zijn we druk bezig met onze Pinterest pagina. Hier 
vind je fotos van nieuwe patronen, modellen, kleurcombinaties, 
maar ook inspiratie om bijvoorbeeld borduurwerkjes af te 
werken. Ik heb er goed over nagedacht of we dit zouden doen, 

gezien er op Pinterest erg veel illegale kopiën te vinden zijn. 
Dat begint echt een probleem te worden. Diverse ontwerpsters 
zijn alg stopt met het ontwerpen omdat hun patronen overal op 
internet te vinden zijn. Kijk dus goed voor je iets “pint”, over 

algemeen kun je stellen dat als het van een Russische 
website komt (gallery.ru) dan gaat het om een illegale kopie en 

Aan de andere kant staan er ook heel veel leuke pins op Pinterest en die willen we graag met 
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de artikelen. 


