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Kathy Barrick 
Van de zesde verdieping gingen we naar de tweede. En de kamer waar Kathy met Beth van Hearstrings 
Samplery hun modellen lieten zien, is denk ik mijn absolute favoriet. Ik ben een grote fan van Kathy’s 
ontwerpen en heb er een paar geborduurd. Om nu de modellen te zien van de patronen die ik graag nog 
een keer wil borduren, was geweldig. Echt, ik zou zo alle modellen in mijn koffer kunnen stoppen en dan 
mijn woonkamer er mee behangen. Wat maar weer bewijst dat modellen altijd mooier zijn dan de foto op 
het patroon, hoe mooi die foto’s ook zijn.  
Nieuwe patronen zijn Little Lamb (€ 10,50), Good Intentions (€ 10,50) en Bird’s Eye View (€ 10.50). Die 
laatste staat bovenaan mijn lijstje om te borduren. Ik vind ‘m echt zoooooo mooi.  
Cat and Mouse (€ 11,50) is niet nieuw, het is zo’n geweldig patroon met al die details in de poes en dan de 
muis die zich achter de poes verstopt. Ik vind dat de poes ook kijkt alsof ze weet dat er een muis is, maar 
waar is íe toch. En als een echte poes vergeet ze om gewoon achterom te kijken ;-). 

  
 

  
Wat ik heel opmerkelijk vond is dat Kathy haar borduurwerken heel “krap” inlijst. Ik laat graag wat meer 
stof zien voor de lijst begint. De volgende keer ga ik het eens op haar manier proberen om te kijken hoe dat 
uitpakt. 

http://4.bp.blogspot.com/-JAA_PqoMpew/VPdvDKcBVvI/AAAAAAAAFv8/8mdSS-kfzVM/s1600/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bLv--ndSn38/VO5It45ILiI/AAAAAAAAFs8/BLRvQgbuz5Y/s1600/Good+Intentions+Smaller+Photo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kTF7495Ysds/VO5HqmbRPaI/AAAAAAAAFsw/T2K67hRJL74/s1600/birds+eye+view+smaller.jpg
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Verder was er de langverwachte nieuwe serie die lijst op Houses of Hawk Run Hallow. Autumn on Lazy 
Bear Mountain (€ 33,95) is een groot patroon met allemaal Halloween en herfstdetails. Er zijn allemaal 
dieren te bewonderen, huizen, een prachtige maan met een uil erin, treurwilgen, pompoenen en uiteraard 
ontbreken twee grafstenen ook niet. Je kunt het in zijn geheel borduren, of opknippen in delen. Het gerucht 
gaat dat er meer delen uitkomen in deze nieuwe serie, we houden het in de gaten. 

 
 
Een ander patroon dat we weer in de winkel hebben is Strawberry Bird (€ 11,50). Ook hier zie je weer 
allemaal details in de vogel zelf. Op het blog van Kathy kwam ik een foto tegen van iemand die het patroon 
over 1 draadje op donkerblauwe stof had geborduurd. Wat een prachtige uitvoering. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-FCBqDm-ur3c/VO5E85CUkwI/AAAAAAAAFsk/Vz4myMN2oVc/s1600/autumn+on+lbm+smaller.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0dSORNBVVCk/U_IRTMuuDcI/AAAAAAAAE0w/cfgya_REBXs/s1600/photo+2(1).JPG
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En dit patroon moest ook gewoon mee, het is jammer dat we jullie niet kunnen laten zien hoe mooi het 
geborduurde exemplaar is, maar geloof me, het is heel bijzonder. Je kunt ervoor kiezen om de cijfers weg te 
laten en dan heb je een prachtig patroon van een vogel. Zelf vind ik die cijfertjes (het zijn de tafels voor 
vermenigvuldigen) heel mooi als achtergrond voor het patroon. Carol, die het patroon heeft geborduurd, 
vertelde dat ze er op een gegeven moment wel klaar mee was, maar goed, elke dag een rijtje tafels is ook 
nog eens goed voor het geheugen. Multiplying Bird kost € 15,95. 
 

  
 
Heartstring Samplery 
Beth deelde haar kamer met Kathy en wij konden dus His Eye is on the Sparrow (€ 16,95) zelf bewonderen. 
Voor iedereen die nog twijfelt over dit patroon, ik kan het van harte aanraden. Het is zo’n prachtig patroon 
en als je het af hebt (dat kan even duren, het is een heel groot patroon), dan heb je een merklap die nog 
generaties in je familie blijft. Er valt steeds weer wat anders te bewonderen. Beth heeft het geborduurd op 
11 draads stof met 1 draadje overlopend garen.

 

http://2.bp.blogspot.com/-jz06Uf8GX1I/Uk6eX2E_EGI/AAAAAAAAD2A/U3LHsZhGHHA/s1600/Multiplying+Bird+x+1000.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VeSgdhwvr-Y/Uk6efIz-AGI/AAAAAAAAD2I/NsAwtaVRNXA/s1600/French+Bird+x+1000.jpg
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We hebben uiteraard ook weer een nieuw patroon meegenomen, deze keer een reproductiemerklap uit 
1817. Er zijn hele delen van deze merklap die volledig geborduurd zijn, maar wat een dramatisch effect 
krijg je dan ook. En de Stitcher’s Intentions was zo grappig en toepasselijk, dat we die ook hebben 
meegenomen. Dit is de tekst die erop staat: 

1. When in doubt, always buy more linen and thread (als je twijfelt, koop altijd meer stof en garen) 
2. Stitch all day and absolutely no housework allowed (borduur de hele dag en poetsen is niet 

toegestaan) 
3. Always start a new project before the last one is finished, requiring a return to number 1. (begin 

altijd een nieuw project voor je de laatste af hebt, dat zorgt ervoor dat je bij nummer 1 weer begint). 

  
IL 1817 € 13,50    Stitcher’s Intentions € 11,50 
 
Hands On Designs 
Cathy had alle afleveringen van haar Year in Chalk voor ons in petto. We mochten geen foto plaatsen van 
de patroontjes die na april nog komen, maar ik kan wel zeggen, dat er nog een heel stel leuke patroontjes 
aankomt . Mocht je nog mee willen doen, laat het dan maar weten, dan zorgen we ervoor dat je kunt 
beginnen. Uiteraard kun je de patroontjes ook los bestellen, ze kosten € 5,95 per stuk. 
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Op vrijdag had ik voorafgaande aan de beurs, een workshop gevolgd met Cathy, Beth van Summer House 
Stitche Workes en Cecile en Rachel van Just Another Button over de nieuwe series die ze uitbrengen. 
Cathy, Cecile en Rachel brengen Square-ology uit, een nieuw concept voor patroontjes. Je ontvangt een 
kwart van het patroon en dat spiegel je dan vier keer om tot een geheel te komen. De eerste vier patroontjes 
zijn echt zo leuk.  
 

  
Paisley Frame € 5,95     Bloom scissor fob € 5,95 
Knoopje met vilten blaadjes €5,50   Knoopjes en houten klosje € 5,50 

  
Bee Dance € 5,95     Houses around the block € 5,95 
Knoopjes € 2,50     Knoopjes € 4,50 
 
Het bijtje heb ik al geborduurd, dat was snel gedaan. Nu wil ik ‘m nog in 
elkaar zetten, want zo’n schattig schaarhangertje kan ik altijd wel 
gebruiken. Van de Paisley Frame hadden ze een matrasspeldenkussentje 
gemaakt. Je kunt ook heel goed een initiaal in het midden borduren en er 
zo een persoonlijk cadeautje van maken. De huisjes staan hoog op mijn 
nog te borduren lijstje, ik ga de kleuren misschien iets aanpassen en het 
leek mij ook wel leuk om er een biscornuskussentje van te maken. Al met 
al, heel veel mogelijkheden om deze patroontjes te verwerken tot iets 
moois. 
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Voor bijenliefhebster hebben we nog zo’n geweldig leuk patroon, Oh Bee Hive. De zeshoekige viltjes zitten 
bij het patroon net als de instructies voor het in elkaar zetten. Ik vind de kleuren ook zo vrolijk, ze passen 
heel goed op de Belfast 562, een ijsblauwe kleur. 

 
Oh Bee Hive incl. vilten zeshoekjes € 11,50 
    
Ink Circles 
Tracy heeft altijd een aantal patronen die iets bijzonders hebben. Exclusief voor winkels die naar Nashville 
kwamen is het patroon A Holly Jolly Mandala (€ 11,50). In he tpatroon zijn dennenappels en kerstboompjes 
verwerkt, compleet met kadootjes onder de boom. Ik vind het een geweldige uitvoering en ben nog op 
zoek naar een mooie stof/garen combinatie.  
Daarnaast had ze Valentine voor ons klaarliggen, een lief, klein patroontje (€ 4,50) dat je met elke gewenste 
kleur overlopend garen kunt borduren. En heb je liever een kussentje dat minder gericht is op 
Valentijnsdag, dan pas je gewoon de kleuren aan. Ook voor dit kussentje geldt dat je er heel goed een 
biscornus van zou kunnen maken. 
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En dan is er nog de semi-Nederlandse merklap Get Kraken. De merklap is ontworpen ter herinnering aan 
de zeeslag van 1694 bij Texel, waarbij meer dan 100 doden vielen. Op de merklap staat dan ook te lezen: 'en 
zodoende begon de gedenkwaardige veldslag en niemand ontkwam aan zijn zeemansgraf.' 

 
Get Kraken € 17,95 
 
Summer House Stitche Workes 
Beth heeft een nieuwe serie ontworpen en die op een heel originele manier afgewerkt. Het zijn kleine 
motiefjes om te borduren en je kunt ze dan bevestigen op een canvas dat met jute is bekleed. Die kan je 
kant-en-klaar in de VS kopen, ik heb ze hier nog niet gezien. Je kunt het canvas natuurlijk ook bekleden 
met andere stof. Het borduurtje versier je verder met stukjes kant, bedeltjes, poesieplaatjes, postzegels, 
knoopjes, net wat past bij het thema van het borduurwerkje. Een heel leuke manier om je garens op te 
maken en al die kleine “frutsels” te gebruiken die je opgespaard hebt in de loop der jaren. 

  
Paris € 4,50      Lark € 4,50 
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Voyage € 4,50      Karoline Beringer 1890 € 10,50 
 
De reproductiemerklap was zo leuk, dat we die ook hebben meegenomen. Verder zijn we nog druk bezig 
met een vertaling voor Beth. Ze had een groot tafelkleed van Duitse orgine en daar stond een tekst op waar 
we niet helemaal uitkwamen. En dus doen we thuis nog wat meer onderzoek, zodat de tekst in zijn geheel 
vertaald kan worden. 
 
Nashville exclusief pakketje van Hands on Designs, Ink Circles en Summer House Stitche Workes 
Tracy, Cathy en Beth hadden een gratis patroontje voor winkeliers beschikbaar, die bij elkaar passen. Cathy 
had ze al geborduurd en wij vonden haar kussentjes zo lief, dat we besloten hebben om haar kleuren te 
volgen en er een pakketje van te maken. Je krijgt de 3 strengetjes Sampler Threads die Cathy heeft gebruikt 
en voldoende stof (13 draads) om er drie kussentjes van te maken. Je betaalt voor het pakketje € 13,50. Je 
kunt natuurlijk ook de drie patroontjes naast elkaar borduren en er een langwerpig kussentje van maken, 
mogelijkheden genoeg. Mocht je liever 11 draads stof hebben, laat het dan even weten. 
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The Sweetheart Tree 
Bij Sandi hebben we weer de nodige pakketjes opgehaald. En het prachtige kantpatroontje,  dat zou je toch 
gelijk voor elke kantliefhebster willen borduren? En dan als biscornus afwerken, ik zie het al helemaal voor 
me. Het prachtige hartje in het midden en de parelmoeren kraaltjes zitten bij het patroontje. Daarnaast 
hebben we Potpourri meegenomen, een heel lief patroontje dat je borduurt op stof met een glittertje erin. 
Dat zie je niet zo goed op de foto, maar geloof me, het eindresultaat is sprankelend mooi.  

  
Whitework Lace € 12,50    Potpourri pakketje € 25,95 
 
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. 

    

Bumblebee Fob € 12,50                                                 Bumblebee Biscornus € 26,95 

Sandi heeft altijd een combinatie van kruissteekjes met speciale steekjes voor haar patroontjes. En in Tiny 
Spring Violet Sampler, kun je weer verschillende steken uitproberen. Het alfabet is over 1 draadje 
geborduurd en zorgt voor een delicate toevoeging. What a Stitch is een wat groter project met weer 
allemaal steekjes om uit te proberen. Je hebt alle materialen, inclusief het bedeltje en de pailletten bij de 
hand, ideaal om mee te nemen als je op vakantie gaat.  
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Tiny Spring Violet Sampler €    What a Stitch pakket € 29,95 

La-D-Da 
Lori had een aantal nieuwe patroontjes en een paar gouden ouden. Spring 
Hare (€ 11,50)  is een favoriet van mij sinds ik ‘m gezien heb. Hij doet mij een 
beetje denken aan Olivier B. Bommel, maar dan in als konijn. En het leuke is, je 
hoeft ‘m niet na Pasen weg te doen, hij kan rustig blijven. Pocket for Posies (€ 
13,50) is wel nieuw en Lori 
heeft er een schattig tasje van 
gemaakt. Ik zit er over te 
denken om deze toe te 
voegen aan mijn La-D-Da 
alfabet serie, die ik al 
geborduurd heb. 
Jaren geleden heb ik namelijk 
Laizy Alphabet en ABCD 
geborduurd op 16 draads 
Weddigen stof met Espresso 
Bean voor de letters en bij 
Laizy Alphabet de rest van 
de kleuren zoals die op het 
patroon staan. Ik ben gek op 
alfabetten en deze twee vond 
ik bijzonder leuk. Beide 
patronen kosten € 9,25. 
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Bent Creek 
Het was een tijdje geleden dat we Bent Creek op de beurs hadden gezien. Ze hebben een geheel eigen stijl 
van ontwerpen en dit patroon met bomen vond ik zooooo mooi. Ze hebben het woord Begin eruit gelicht 
en laten de letters voor dat woord nou net in de juiste volgorde in het alfabet zitten. Er zitten ook nog een 
vijftal mini-knoopjes bij het patroon. Elke dag een boompje zou ik zeggen ;-). 

 
Begin  12,50 incl. knoopjes 
 
Stacy Nash Primitives 
Net voordat we vertrokken, kregen we nog een voorproefje binnen van wat we bij Stacy konden 
verwachten. En dat was heeeeel veel. Allereerst een merklap in prachtige blauwe, beige en ecru tinten die 
Stacy verwerkt heeft in een tas. Alleen al vanwege de kleuren zou ik deze merklap willen borduren. En als 
je dan toch zo’n mooi tasje hebt, dan kun je ook wel een prachtige garenhanger gebruiken. Bij alle patronen 
van Stacy vind je niet alleen het patroon zelf, maar ook de beschrijving van de afwerking.  
 

  
Buttermilk and Blue Sewing Bag € 15,95  Midnight in the Strawberry Patch € 15,95 
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Waar ik het meeste naar uitkee, was de nieuwe serie van Stacy, de Stacy Nash Menagerie collectie. Wat een 
geweldig idee. Eerst borduur je de band van de serie en daar maak je dan zo’n prachtig mandje van. 
Vervolgens kun je allerlei accessoires met dieren erop borduren die je dan in het mandje kan verzamelen. 
En het ene patroon is nog leuker dan het andere. Mijn favorieten zijn de poes met muis en het varkentje. 
Maar eigenlijk zijn ze allemaal even leuk. De patroontjes kosten € 15,95 per stuk en alle beschrijvingen voor 
de afwerkingen zitten bij het patroon. 

  
Primrose Farm Sewing Basket 
 

  
Prized Pig Sewing Book    Tabby Cat Sewing Pouch 
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Spotted Chicken Sewing Bag   Brown Cow Sampler Bag 
 

   
Squirrel Pinkeep and Flower Basket  
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Handblessings 
Eileen zorgt er regelmatig voor dat we een leuk gratis patroontje mee 
kunnen sturen met je bestelling. Dit jaar hebben we Home Sweet Home,  
in twaalf delen borduur je drie vrolijke huisjes. Elke maand hebben we een 
ander deel van het patroon beschikbaar.  
We hebben een speciale pakketprijs voor dit project. De 11 kleurtjes Weeks 
Dye Works en een lapje stof van 35 x 50cm (je kunt kiezen uit 11, 13, 14 of 
16 draads stof) kost nu € 30,00. Als je dit pakketje bestelt, kun je op het 
einde van het jaar een aan jezelf gefrankeerde enveloppe opsturen om de 
eventuele patroontjes die je mist, nagestuurd te krijgen. 
In Nashville konden we de nieuwe Silhouette patroontjes zien. Eileen 
heeft inmiddels een grote collectie van deze patroontjes en de een is nog 
leuker dan de ander. Vooral de “Bunny” patroontjes vind ik erg lief. We 
hebben ze al in verschillende uitvoeringen gezien, geborduurd op heel 
fijne stof met een gouddraadje erbij, geborduurd met overlopend garen en 
dan het konijntje en het andere diertje in een bijpassende effen kleur, helemaal in overlopend garen of juist 
met effen garen. De patroontjes kosten € 5,95 en de bedeltjes zitten bij elk patroontje inbegrepen. 

   
Bunny gives puppy a gift    Bunny hangs her stocking 

   
Boy hangs stocking   Girl hangs stocking 

   
Silhouette girl with ornament Silhouette girl with teddy bear 

http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS41
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS42
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS21
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS22
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Bunny hears the song of spring  Bunny meets kitty 
 

  
Bunny tells a puppy    Bunny and the flowers 
 

  
Bunny finds Easter egg   Bunny meets a chick 
 

  
Bunny meets a butterfly   Bunny meets a turtle 
 
 

http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS29
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS30
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS31
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS08
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS09
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS12
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS11
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS13
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De onderstaande Halloween serie hebben we al eerder in de winkel gehad en ik blijf ze heel leuk vinden. Je 
kunt ze uiteraard afzonderlijk borduren, maar ik kan me ook voorstellen dat je ze achter elkaar borduurt 
op een lap.  

       
Halloween Ghost  Halloween House  Halloween Owls 

   
Halloween Cat  Halloween Pumpkin 
 
Amy Bruecken Designs 
Amy zorgt altijd voor een vrolijke noot op de beurs, zowel qua persoonlijkheid als met haar ontwerpen. 
Heb je behoefte om te lachen, dan hoef je maar bij Amy naar binnen te lopen en er wordt voor gezorgd. 
Haar patroontjes herken je snel door de vrolijke kleuren en uitstraling. Wij hebben een aantal van Amy’s 
Fridge Art patroontjes meegenomen. Dit zijn kleine borduurwerkjes die je afwerkt als een magneet. En om 
het helemaal af te maken zit er zowel een kartonnetje bij het patroon waar je je borduurwerkje opspant, als 
een magneet waar je alles uiteindelijk op bevestigt. De patroontjes kosten incl. materialen  10,50 per stuk. 

  

http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS01
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS02
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS03
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS04
http://handblessings.com/cgi-bin/detail.pl?TS05
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Snow Moe en Four Round Men 
 
We hebben ook Seasons (€ 16,95) meegenomen, een heel vrolijk patroon voor de vier seizoenen. En het 
leuke is, je kunt ook geoon delen van het patroon borduren, zoals je op het kussen kunt zien. Heel geschikt 
voor een kinderkamer. Zelf zit ik te denken om ze te borduren en dan als kleine kussentjes af te werken. En 
die dan in zo’n leuk bakje neerzetten. Ik weet dat het twee keer dezelfde foto is, maar vond dat je het zo net 
beter kunt zien.  
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The Workbasket 
De beurs in Nashville is voor ons altijd een reünie met Candy en Mary van The Workbasket. Candy heeft 
jaren in Nederland gewoond en met ons borduurgroepje kwamen we zo 3-4 keer per jaar bij elkaar. Toen 
Candy een aantal jaren geleden terugverhuisde naar de VS was dat wel even slikken. Gelukkig kunnen we 
via mail en what’s app makkelijk contact onderhouden en zien we elkaar in Nashville.  
We wisten al dat Candy met Carrot Talk bezig was, in mei vorig jaar hadden we al een voorproefje gezien, 
net als van de uiltjes. Beide patronen vonden we zoooo geweldig lief. De konijntjes zitten als echte heren bij 
elkaar, het lijkt bijna alsof ze de wortel aan het oproken zijn. En de uiltjes zijn echt in alle soorten en maten 
te vinden op dit patroon. Borduur het hele patroon, of de uiltjes afzonderlijk. Ook leuk voor een kaartje 
voor iemand die geslaagd is. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrot Talk € 8,25     Hootenannies € 13,50 
 
A Journey with Sibbel 
Een van de dingen waar ik erg naar heb uitgekeken, was het 
boek “A Journey with Sibbel”. Susan Greening Davis en Sally 
Criswell hebben in België een Nederlandse merklap gekocht en 
op basis van de lap een soort mini-souvenir de ma jeunesse rol 
samengesteld. In het boek vind je allerlei motieven terug van de 
oude merklap en sugesties voor diverse projecten. Het is echt 
een heerlijk boek, om te lezen en om naar de foto’s te kijken. 

Ik zie het al helemaal voor me om de motiefjes op verschillende 
kleurtjes linnen band te borduren en die dan aan elkaar te 
bevestigen zoals in het boek staat aangegeven. Kies je eigen 
kleurtjes en je kunt zo aan de slag.  

Naast alle uitgewerkte motiefjes en projecten kun je ook lezen 
wat Sibbel volgens Susan en Sally gedacht moet hebben bij het 
borduren van de motieven. Het boek kost € 30,00.  
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Ik heb jaren geleden een aantal workshops bij Susan gevolgd en daar veel opgestoken. En om dan nu een 
boek van Susan te hebben, gebaseerd nota bene op een Nederlandse merklap, dat vroeg om een foto-
moment . 
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Sue Hillis Designs 
Bij Sue kwamen we helemaal in de kerststemming, ze had een groot deel van haar kerstpatronen en 
modellen meegenomen en dat was echt smullen. De verschillende boompjes vond ik geweldig, wat een 
leuk idee. En je kunt er weer allerlei versies van maken. De losse boompjes waren prachtig om te zien, en 
dan met zo’n houten klosje als stammetje…… De ornamentje van My Favorite Things heeft Sue 
geborduurd op de Belfast naturelstof met witte stippen, echt een aanrader! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Wintry Mix € 11,50     My Favorite Things € 11,50 
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Sampler Threads en Weeks Dye Works 
Elke beurs kunnen we weer rekenen op nieuwe kleuren van Sampler Threads en Weeks Dye Works. Dit 
jaar zijn de nieuwe kleuren van Sampler Threads:  Creekbed, Green Tea Leaf, Ruby Slippers en Verdigris. 
En van Weeks Dye Works: Pink Sand, Dahlia, Lichen en Busy Lizzie. 

  
 
Daarnaast hebben we twee pakketjes met respectievelijk 6 en 5 kleurtjes garen van Sampler Threads 
meegenomen. Dit zijn gelimiteerde oplages, dus ze zitten niet in de gewone collectie. Nu voor een heel 
schappelijk prijsje van € 7,50 per pakketje, zodat je eens kunt proberen hoe het is om met Sampler Threads 
te borduren. We hebben hier niet veel meer van, dus wees er snel bij. 
 

   

Blue Ribbon State collectie   Our Colorful World 
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Andere reproductiemerklappen 
Er was dit jaar een grote keuze aan reproductiemerklappen in Nashville, de een nog mooier dan de ander. 
Hhier vindt je nog een aantal merklappen die we ook hebben meegenomen. 

 
Mercedes Ospina (Colombië) € 29,95 
Mercedes was de dochter van dokter Mariano Ospina Rodriguez, president van Colombia van april 1857-
april 1861. Meer informatie over haar kun je lezen in het patroon.

   
Deze twee merklappen vonden we ook heel bijzonder. Unidentified Spot Motif Sampler (€ 15,95) vond ik 
vooral zo leuk door de draak die er op staat en de kleine kleuraccenten. En 1799 Mother’s Sampler              
(€ 17,95) vind ik qua indeling heel bijzonder. Bovendien lenen de kleine motiefjes zich voor allerlei andere 
toepassingen. In het patroon lees je ook bij deze twee patronen meer over de merklap. 
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Deze merklap was een van mijn favorieten van de beurs. Prachtig in al zijn eenvoud. Ik kan me al helemaal 
voorstellen om de merklap op ons 19 draads Italiaans linnen te borduren met Tudor Silk van Gloriana. Het 
randje erom heen vind ik zo bijzonder, geen enkele hoek is gelijk en toch klopt het. Betekent wel dat je goed 
moet opletten bij het borduren, je kunt er niet vanuit gaan dat een del van het patroon automatisch herhaalt 
wordt. 

 
Tender Father Sampler € 15,95 
 
Shakespeare’s Peddler 
Theresa is bezig met een enorm project. 
Het is even geleden dat we patroontjes 
van Jenny Bean hebben gezien, maar nu 
is ze terug en hoe! Jenny Beans For the 
Parlor bestaat uit 8 patronen die samen 
een merklap vormen van 170 x 810 
steekjes.  
Je kunt de delen onder elkaar borduren, 
de volgorde omgooien, een deel 
overslaan als je het niet bij je vindt 
passen of ze afzonderlijk borduren. 
Hiernaast zie je alvast deel 1 The 
Alphabet (€ 9,25). Verder kun je nog 
verwachten: Adam & Eve, Noah’s Ark, 
The Good Shepherd, A Verse, A Forest, 
A Town en Jenny’s House. Het wordt 
een uniek project, dat is zeker. Voor de 
patroontjes gebruikt Theresa Sampler 
Threads garen. We kunnen de patroontjes gewoon bestellen, dus als er een nieuw deel uit is, lees je dat 
vanzelf op het weblog. 
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Om in stijl af te sluiten, hebben we nog deze poezenpatroontjes van Theresa. Theresa is gek op poezen en 
heeft regelmatig kittens in huis die uit de opvang komen waar ze als vrijwilligster werkt. Die blijven dan 
een tijdje bij haar en gaan dan door naar een goed en liefdevol huis. Deze twee kun je gewoon bij je thuis 
laten, Happy Cat en Grouchy Grumpy houden je graag gezelschap. Het patroontje kost € 9,25. 
 

 
 
 
 
Dat is het dan, de Nashville catalogus van 2015. We hopen dat jullie net zo genoten hebben van dit 
overzicht als wij van de beurs. Het was een geweldige beurs, heel inspirerend en vooral erg fijn om te 
merken dat borduren weer in de lift zit. Mocht je iets willen bestellen, laat het ons dan weten via het 
bestelformulier op de website.  
 
 


