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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, maart 2015 
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Nashville, wat een geweldige beurs! 
 
Het is weer achter de rug, de beurs in Nashville. Ieder jaar, met uitzondering van 2014 want toen viel de 
Nashville beurs samen met Zwolle, gaan Ria en ik 
richting de stad van de country music en lopen we twee 
dagen langs hotelsuites en zien allerlei nieuwe patronen, 
garens en accessoires voorbij komen. En dit jaar beloofde 
Nashville een geweldige beurs te worden. Eerst kwam de 
lijst met namen van ontwerpsters die aanwezig zouden 
zijn. En die was veel langer dan de afgelopen jaren. 
Vervolgens kregen we wekelijks voorproefjes te zien van 
wat deze ontwerpsters voor ons in petto hadden. En daar 
werden we echt heel blij en enthousiast van. Het beloofde 
weer een ouderwetse Nashville beurs te worden, met heel 
veel nieuwe patronen, eigenlijk teveel kamers om in de 
beschikbare tijd bij langs te lopen en vooral een uitdaging om de koffers dusdanig in te pakken dat alles 
mee naar huis kon. 

De beurs in Nashville wordt gehouden in een hotel. Deze 
Embassy Suites hebben als kenmerk, dat er in het midden een 
atrium is, zodat je vanaf de begane grond, helemaal naar boven, 
naar de 9e verdieping kunt kijken. Vandaar ook dat je allerlei 
banners kunt zien, die de ontwerpsters over hun balustrade 
hebben bevestigd. En dat is heel gemakkelijk als je wilt zien 
waar iemand zit . En als je je banner vergeten bent, zoals 
Shepherd’s Bush, dan maak je er gewoon een ter plekke. 

Dit jaar begon de inkoop al op vrijdagavond, dus met ons 
trekkarretje, bestellijst, map voor rekeningen en gratis 
patroontjes en onze eigen tasjes, konden we al om 18.00 uur 
beginnen. Na 2,5 dag shoppen, was dit onze “oogst”. Allemaal 
verschillende tasjes van ontwerpsters met patronen die 

nagekeken en geprijsd moesten worden. Dat doen we voor een groot deel alvast ’s avonds zodat we zoveel 
mogelijk klaar hebben voor de terugreis begint. 

Het was dit jaar echt een inspirerende beurs, met heel 
veel enthousiaste winkeliers en ontwerpsters. Naast alle 
inkopen hebben we ook weer gezellig bijgepraat met 
iedereen en de nodige afspraken gemaakt voor de rest 
van het jaar.  

In de catalogus vind je een overzicht van wat we 
hebben ingekocht. Lees het allemaal op je gemak en laat 
het ons maar weten als we iets voor je kunnen doen. 

Hartelijke groeten, 

Ria en Annemiek 
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Shepherd’s Bush 
We beginnen met de dames van Shepherd’s Bush, eenvoudigweg omdat we ook bij hun zijn begonnen met 
onze inkopen. We proberen altijd een zo logisch mogelijke route te bedenken en dit jaar betekende dat, dat 
we op de 6e verdieping begonnen met inkopen doen. En we hebben weer genoten van al het moois dat er te 
zien was. 
 
Om te beginnen, twee patronen in de serie Trifles. Winter Trifles hadden we al in de winkel en ik werd 
helemaal enthousiast toen ik de modellen zag. Vooral dat patroontje van die sneeuwvlok vind ik erg leuk. 
En de dames hadden het goed voorspeld, want de VS heeft zeker genoeg sneeuw gehad deze winter. 
Nieuw was Spring Trifles, een collectie van vrolijke kussentjes op voorjaarskleuren linnen. En het toeval 
wil, dat toen ik klaar was met mijn “reisprojectjes” en ik aan het kussentje Buzz into Spring kon beginnen, 
het ook ineens prachtig weer was.  
 

     
Winter Trifles € 9,25                            Spring Trifles € 9,25 

 

http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1071_20150127211012.jpg
http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1331.jpg
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Naast deze patroontjes, hebben we ook een aantal pakketjes meegenomen. 

  
Be Still € 33,95                 Busy Bee Bag € 26,95 (inclusief tasje!) 
 

 
Bee Joyful Scissor Fob (zonder schaartje) € 17,95 Bless Ewe met knoopje € 9,25 
 
Vooral Bless Ewe vonden we schattig, het knoopje wordt speciaal door Terri en Tina ontworpen en door 
een vriendin van hen gemaakt. We kwamen erachter dat de dames nog meer van deze kleine patroontjes 
met zo’n bijzonder knoopje hadden ontworpen. Grappig he, hoe je dat helemaal kunt missen. Zelfs toen we 
de winkel vorig jaar bezocht hebben, hebben we het allebei niet gezien. Het patroontje is een zwart/wit 
exemplaar zonder kleurenfoto van het uiteindelijke borduurwerkje, dus hebben we gelijk een foto gemaakt 
van de andere vier patroontjes. Let op: we hebben een beperkte voorraad knoopjes meegenomen, dus als je 
ze wilt hebben, wees er dan snel bij. 
Verder hebben we weer volop naaldenrolletjes in de winkel, je kunt hier zien welke naaldenrolletjes we 
hebben: http://www.dehandwerkboetiek.nl/shepherds-bush-de-naaldenrolletjes-zijn-weer-terug/ 

http://www.dehandwerkboetiek.nl/shepherds-bush-de-naaldenrolletjes-zijn-weer-terug/
http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1257.jpg
http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1291_2.jpg
http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1246.jpg
http://siterepository.s3.amazonaws.com/2656/img_1166_2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-qxqeUYN_cTk/VPFX0fWZywI/AAAAAAAAD-0/9l2U9k6h8sw/s1600/IMG_1161.jpg
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Sheep € 9,25 en Friends € 9,25 

 
Halloween € 9,25 en Fall € 9,25 
 
Eigenlijk betaal je alleen voor het knoopje en het patroontje krijg je er gratis bij. Dat is nog eens een koopje. 
Voor alle duidelijkheid, we geven de patroontjes alleen bij de knoopjes, het zijn GEEN gratis patroontjes 
die je op internet mag zetten of zelf aan je borduurvriendinnen mag geven.  
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Jeannette Douglas Designs 
Gelijk naast Shepherd’s Bush zat Jeannette. Nu wisten we al dat ze haar Hollandse merklap zou uitbrengen 
die ze anderhalf jaar geleden speciaal voor ons heeft ontworpen. We vonden het geweldig om “onze” 
merklap naast de Engelse merklap te zien hangen. Wat een prachtige merklappen. Let bij de Hollandse 
Merklap op het kroontje onderin de rand. Die heeft Jeannette er op ons verzoek speciaal ingezet vanwege 
de inhuldiging van onze koning in 2013. Van beide merklappen kun je ook een garenpakketje bestellen. Die 
zijn een beetje prijzig, daar heb je dan wel allemaal zijden garens voor en ze zijn veel voordeliger dan 
wanneer je de garens los moet kopen. 

    
Hollandse Merklap patroon €  28,95    English Rose Sampler patroon € 28,95 
Hollandse Merklap garenpakketje €  70,00   English Rose Sampler garenpakketje € 70,00 
 
Ook van de accessoires die Jeannette bij haar Hollandse merklap had ontworpen is nu een patroon. Het 
schaarhangertje hebben we destijds als oefenprojectje in de workshop gemaakt. Ook hiervoor is een 

garenpakketje beschikbaar. We hebben nog een paar (letterlijk) pakketjes 
kunnen meenemen met de wol 
die Jeannette gebruikt heeft 
voor de achterkant van de 
kussentjes en het garenzakje. 
Dat kost € 13,50   . Daarnaast 
begint Jeannette met een 
nieuwe seizoensserie waarvan 
Spring Bird de eerste is. 
Vrolijke kleuren, allemaal 
bloemen en een prachtige 
pauw zorgen ervoor dat je 
helemaal in voorjaarsstemming 
raakt. Alleen de tekst is over 1 
draadje geborduurd, de rest 
over 2. En we hebben de 
andere uitvoeringen al gezien 
en die zijn even mooi. 

ABC Pyn Roll patroon € 13,50    Spring Bird patroon € 13,50 
ABC Pyn Roll garenpakketje  33,95    Spring Bird garenpakketje met kraaltjes € 22,50 
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Naast de twee merklappen en de kleinere patroontjes hierboven had Jeannette nog twee patronen klaar 
voor de beurs. Bij Key to Home zijn alle nummers vermeld zodat je het patroon kunt personaliseren. Ook 
leuk om te borduren voor iemand die gaat verhuizen. De kleuren kun je makkelijk aanpassen, aangezien 
het er maar een paar zijn. 

   
Pins en Needles patroon € 15,95   Key to Home patroon € 13,50 
Pins en Needles garenpakketje  € 27,95  Key to Home garenpakketje € 19,95 
 
Tot slot hebben we nog een aantal Nashville exclusive pakketjes. Sleutels zijn helemaal Jeannette’s ding en 
ze heeft speciaal voor Nashville een klein pakketje (zonder stof) samengesteld. Bij het pakketje zit de 
Simply Wool, het zijden garen, de heel kleine grijze knoopjes en het bedeltje inbegrepen. Je voegt zelf een 
stukje 13 draads linnen toe (het voorbeeld is op naturelkleurig linnen geborduurd, mocht je dat erbij willen, 
laat het dan maar weten). De prijs is € 17,95 en op = op. 
 

 
 
En dan de Patterned Pretties van Jeannette, ik ben helemaal weg van deze kussentjes. Op de beurs had 
Jeannette ze allemaal in een prachtige glazen stolp. Ik was bijna geneigd om het geheel in mijn handbagage 
mee te nemen. Bij elk pakketje krijg je de zijden garens en het vilt voor de achterkant. Je hoeft alleen een 
stukje stof toe te voegen. Al met al een koopje voor € 12,95. 
 



10 
 

De nieuwste pakketjes zijn nummers 13, 14 en 15.  

   
 
Verder hebben we ook meegenomen: 

   

   
 

http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2015/03/Patterned-Pretties-15.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2015/03/Patterned-Pretties-14.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2015/03/Patterned-Pretties-13.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2014/04/Patterned-Pretties-41.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2014/04/Patterned-Pretties-51.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2014/04/Patterned-Pretties-61.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2014/04/Patterned-Pretties-74.jpg
http://jeannettedouglas.ca/wp-content/uploads/2015/01/Patterned-Pretties-8.jpg
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Ik had voor deze reis kussentje 5 meegenomen en hij is inmiddels geborduurd. Nu nog de achterkant er 
tegenaan zetten en het begin van een nieuwe collectie is gemaakt. Jeannette versiert de kussentjes nog met 
bedeltjes, knoopjes of parenmoeren garenringetjes, daar worden ze nog mooier van. 
 

 
Met dank aan Paulette Stewart voor de foto. 
 
Samplers Remembered 
Reproductiemerklappen waren helemaal in tijdens de beurs, ik heb nog maar zelden zoveel prachtige, 
oude merklappen bij elkaar gezien. Wat een feest. Met name omdat veel ontwerpsters de oude merklappen 
zelf ook hadden meegenomen. Alsof je een soort museum tijdens een beurs bezoekt. Twee van de 
merklapjes waar ik verliefd op werd was Pretty Pair van Sampler Remembered. Doordat ze op 20 draads 
stof geborduurd waren, zagen ze er zoooooo lief uit. De foto is een beetje donker maar je kunt zien dat de 
nageborduurde merklapjes kleiner zijn dan het origineel.  

http://plumstreetsamplers.typepad.com/.a/6a00e553c5fa7d883401b8d0e5ea8c970c-pi
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Pretty Pair € 13,50  
Een van de andere merklapjes was geborduurd op 22/24 draads stof. Dat is zelfs voor mijn doen wel heel 
erg fijn. Het resultaat was dan ook prachtig, de foto is een beetje donker, maar je krijg een idee van hoe 
klein het borduurwerkje is. 

  
Katrine Thompson € 17,95 
Tot slot vonden we nog een prachtige reproductie hier, Miriam Chilvers (€ 13,50), in zachte kleuren blauw, 
beige en ecru. Met nog een beetje rood erbij om de boel op te vrolijken. Deze merklap kunnen we nog niet 
bij onze gebruikelijke distributeur krijgen, dus als de patronen op zijn…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linds
ay 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.valleyhouseprimitives.com/catalog.php?item=52&ei=AWsBVZHuHsrsO-rggfAG&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNHoWpnN48gFQJj5n5CL2bSpZBjZzw&ust=1426242687592723
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Lane Designs 
Dit was een van de ontwerpsters waar ik echt naar uit heb gekeken. We hebben in de winkel nog niet 
eerder patronen van haar gehad en de voorproefjes die ik had gezien van haar Mexicaanse reproductie, 
hadden mij al helemaal lekker gemaakt. En de originale merklap was prachtig om te zien. Ik vind het 
vooral heel leuk dat Lindsay de grote merklap in delen uitbrengt. Dat maakt zo’n groot project een stuk 
overzichtelijker. En ze laat ook nog zien hoe je de afzonderlijke delen kunt afwerken. De planning is dat het 
laatste deel in de zomer uitgebracht wordt. 

 

   

Maria Ceron Hornbook € 11,50  Maria Ceron Sewing Box € 11,50 

Volgens Lindsay was het borduren van de Sewing Box een aardige klus door alle kleurtjes die gebruikt 
zijn. Het bloemenmandje vind ik een schatje. Ik weet de prijs van de overige delen nog niet, waarschijnlijk 
heeft deel 3 dezelfde prijs, en ik kan me voorstellen dat deel 4 en 5 duurder zijn, gewoonweg omdat het een 
veel groter patroon is. En hier is dan een foto van de oude merklap, echt geweldig om te zien. 

http://www.dehandwerkboetiek.nl/wp-content/uploads/2015/02/maria.jpg
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With Thy Needle and Thread 
Dit was de eerste keer dat we Brenda en haar fantastische modellen op een beurs konden zien. En de 
modellen zijn in het echt nog mooier dan de foto’s doen vermoeden en de foto’s zijn, vind ik, altijd al erg 
mooi. De kamer was helemaal in voorjaarsstemming ingericht met o.a. een aantal bossen tulpen. Echte 
tulpen, zo mooi om te zien. Met alle kou en sneeuw buiten, kreeg je daar echt een warm gevoel van. 
Deze twee lieverdjes pasten helemaal bij het voorjaarsgevoel. Dat konijntje heb ik stiekem al op mijn “nog 
te borduren” lijstje gezet. Zeg nou zelf, zo’n konijntje is altijd een goede toevoeging aan je collectie 
speldenkussentjes. En de vogeltjes vind ik zooooo lief. En dan als ie klaar is, door de knopendoos om de 
mooiste knoopjes uit te zoeken. 

   
Spring Greetings € 10,50    Button Button € 10,50 
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Deze ronde kussentjes zitten bovenop een houten klosje, we hebben 4 van die klosjes meegenomen, die 
kosten 5 euro per stuk. Houd er rekening mee, dat we ze als pakje moeten versturen. Een eierdopje werkt 
ook of een leuke houten klos.  

   
Pin Feathers € 10,50     A Tisket A Tasket € 10,50 
 
En tot slot nog een paar “gewone” patronen, echt voor het voorjaar. Ik vind het vooral leuk om te zien hoe 
je het patroontje zowel als kussentje kunt afwerken als kunt inlijsten.  

   
The Potting Shed € 13,50     In Seasons € 13,50 
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Blackbird Designs 
Weer een deur verder konden we bij Blackbird Designs naar binnen lopen. En dat is altijd een feestje. Er 
zijn weinig ontwerpsters die een hotelkamer zo om kunnen toveren als Alma en Barb. Dit jaar hadden ze 
een prachtig boek voor ons, ik geloof dat er weinig boeken worden uitgegeven die er zo mooi uitzien als de 
boeken van Blackbird Designs. De foto’s zijn kleine kunstwerkjes en de patroontjes altijd weer een feest. 
Deze keer staat er een geweldige reproductiemerklap in uit 1861. Alma had het origineel op de 
schoorsteenmantel staan en ik was gelijk verkocht. Daarnaast staan er diverse aardbeipatroontjes in het 
boek, ook al zo’n leuke collectie. Op de voorkant zie je 3 van de kleinere patroontjes en achterin staat nog 
een patroon v oor bovenop een knopendoos. Of je laat de tekst weg en voegt je initialen toe en lijst het 
gewoon in. Mogelijkheden te over met dit boek. Het boek kost € 25,95 en bevat 11 projecten. 
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Naast het boek konden we ook nog 2 
patroontjes meenemen, in de Rewards of 
Merrit serie. Links zie je My Pink Rose, 
geborduurd op de naturel met witte 
stippenstof die o.a. in het kerstproefpakketje 
zat. Je hebt aan het lapje dat in het pakketje 
zat, genoeg om de voor- en achterkant te 
gebruiken. En Down in the Valley is ook op 
13draads linnen geborduurd, hiervoor zou 
nr 233 uit het herfstproefpakketje heel 
geschikt zijn. De patroontjes kosten € 9,25 
per stuk. 

 

   
 
Plum Street Samplers 
Paulette Stewart was ook een van de ontwerpsters die we nog niet eerder hadden ontmoet. Wat een leuke, 
spontane vrouw en wat heeft ze prachtige patronen. We hebben alle “tekkel”patronen nu in het echt gezien 
en haar nieuwe serie Serial Bowl Collection belooft echt geweldig te worden. Niet alle patronen zijn gelijk 
weer te bestellen bij onze leverancier, en het is nog niet bekend hoe Paulette de Serial Bowl Collection gaat 
uitbrengen.  

   
Chocolate Heart  13,50   Spring Delivery € 13,50 
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Black Cherry Tart € 11,50    Sampler Lesson 1 met garen en chenille € 22,50 
 
Van Sampler Lesson hebben we nog een paar pakketjes in de winkel. Al het handgeverfde garen zit erbij en 
het chenille voor de afwerking. Paulette vertelde dat ze de gaatjes in haar garenkaartje eigenlijk niet groot 
genoeg waren, waardoor het een hele klus was om het garen aan het kaartje te bevestigen.  
 
En voor alle tekkelliefhebbers is er nu ook een voorjaarsversie. Ik moet zeggen dat ik de hondjes wel heel 
schattig vind. Je kunt ook heel goed een van de hondjes borduren en er een kaart of schaarhangertje van 
maken. Tot slot de rode huisjes met de prachtige bloemen, ik had dit patroon al eerder gezien, maar nu ik 
het model heb gezien, ben ik verkocht. 

     
Spring Rolls € 11,50          Red Cottage € 10,50 
 
Chessie & Me 
Linda van Chessie & Me heeft altijd een leuke mengeling van merklappatronen, patronen voor accessoires 
en kleine projecten die een merklapuitstraling hebben. Voeg daar nog bij dat ze een poes heeft gehad die 
heel veel lijkt op Miss Murphy (de Chessie uit haar naam) en je begrijpt wel dat we bij ieder bezoek graag 
kijken wat Linda uitgebracht heeft.  

Dit jaar hebben we twee patroontjes meegenomen die je op een doosje kunt bevestigen. In elk patroon 
zitten een aantal speciale steken die Linda met een duidelijke tekening uitlegt. Door het handgeverfde 
garen krijgt het borduurwerkje een beetje een “oude” uitstraling. Voor de bevestiging heeft Linda het 
borduurwerkje eerst op een lapje vilt bevestigd en dat op het doosje geplakt. Hetzelfde heeft ze aan de 
binnenkant gedaan. Een bijpassend schaarhangertje maakt het geheel af. Ik heb nog niet gekeken, maar 
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zo’n doosje kun je vast vinden bij de Action of Xenos. En als je zo’n spaanhouten doosje hebt, kun je ‘m 
verven in een kleur die goed bij jouw interieur past. 
Verder hebben we drie patroontjes meegenomen die je per seizoen kunt borduren. De zomerversie was zo 
Amerikaans dat we die maar in Nashville hebben gelaten. Ik zou zeggen, laat de voorjaarsversie gewoon 
wat langer hangen . En als je goed kijkt, zie je in deze patroontjes steeds Chessie weer tevoorschijn 
komen. Alleen daarom zou je de patroontjes al gaan borduren. 
 

 
Tudor Rose Stitch Book € 13,50 
 

  
Berry House Stitch Book  13,50     Garden Blooms € 13,50 
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Harvest Time € 13,50     Winter Wonder € 13,50 
 
Lizzie Kate 
Van de ene Linda naar de andere, bij Linda van Lizzie Kate (de naam komt van haar twee dochters) wisten 
we voor een deel al wat we zouden zien. Ieder jaar zien we weer een paaspakketje voorbij komen en deze is 
wel heel vrolijk. En je kunt het kussentje rustig na Pasen nog laten staan, kuikentjes zie je per slot van 
rekening nog heel lang. Bij het pakketje zit de borduurstof, de knoopjes en de stofjes voor de achterkant in. 
Hetzelfde geldt voor Buzz, ook het bandje zit bij je pakketje. Je voegt zelf de garens toe (en de twee spelden 
in dit geval). Echt een kussentje voor bijenliefhebbers! 
 

  
Hip Hop € 19,95    Buzz € 19,95 
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De nieuwe serie met 3 kleine woordjes vind ik zelf heel inspirerend. Je borduurt ze onder elkaar en de rand 
vind je op de website van Lizzie Kate. Ik zie het al helemaal voor me om ze over 1 draadje te borduren op 
linnen band. En de 3 kleine woordjes die Linda steeds kiest, zou je eigenlijk elke dag wel kunnen lezen. 
Ook leuk om mee te geven aan een kind dat gaat studeren. Het laatste patroontje wordt door de lezeressen 
van haar blog bedacht. Je kunt je eigen 3 kleine woordjes insturen en Linda maakt van de leukste 
inzendingen een top 10. En daar kiezen jullie dan uiteindelijk de nummer 1 uit. Daarvan maakt ze een 
patroon en ook die komt op haar website/weblog te staan. Wat een leuk idee! 

   

 
 

 
3 Little Words € 6,95 per stuk 
 
Een ander pakketje dat we in Nashville konden meenemen was Farm Fob, een van de leukste 
schaarhangertjes die ik heb gezien. Je borduurt zowel de voor- als achterkant. En hebt dan altijd je eigen 
boerderij bij je. Eigenlijk had er nog een poes bij gemoeten, maar ja. 

 

Farm Fob € 17,95 
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Als laatste hebben we nog dit meer merklapachtig patroontje, Be Silly € 6,95, meegenomen dat hoort bij de 
Flora McSample serie. In de loop der jaren zijn daar al verschillende patroontjes van verschenen. Dit 
patroontje had bijna 2 kleine woordjes kunnen heten, en past ook prima bij de 3 kleine woordjes serie. Ik 
heb in mijn hoofd het idee dat je dit patroontje over 1 draadje moet borduren en er dan een schaarhangertje 
van maakt. Dan heb je altijd wijze raad bij je als je aan het borduren bent.  
 
JBW Designs 
Bij Judy kunnen we altijd genieten van een zelfgebakken koekje. In de loop der jaren hebben we er al 
diverse koekjes uitgeprobeerd. Het leuke is, we krijgen altijd een kleine boekje met alle recepten van de 
koekjes die ze voor dat jaar heeft gebakken. En rond de kerst pak ik die boekjes uit de kast en kijk ik of ik 
een recept wil uitproberen.  
En rondkijken bij Judy is altijd een feestje. We zien modellen van oude bekende patronen, we zien 
modellen die op een bijzondere manier zijn afgewerkt en we zien natuurlijk de nieuwe patronen. En dit 
jaar konden we uit heel verschillende patronen kiezen.  
Judy heeft twee nieuwe patronen in de French Country serie. Deze serie bestaat uit heel diverse patronen, 
van poezen tot een Fleur-de-Lys, van een varkentje tot een peer, van een handtas tot een lammetje. Het 
leuke is dat het patroon zelf opgebouwd is uit allemaal kleine motiefjes die te maken hebben met het 
patroon. In de olifant hieronder zie je kleine olifantjes, een krootje, een ster, een vogeltje en een E van 
Elefant. Iin de sneeuw man zie je een hoedje, een kerstboom, een vogel, een wandje en ijskristal. Ze zijn 
bijzonder leuk om te borduren, je moet wel goed opletten, want er zit geen “logica” in het patroon. De 
patroontjes kosten € 5,95 per stuk en zijn ook heel geschikt om over 1 draadje te borduren. Kies je 
favorieten overlopende kleur en een lapje stof en je kunt gelijk beginnen.  
Een ander nieuw patroon is de Monogrammed Tulips (€8,25), een prachtig patroon voor een 
gepersonaliseerd speldenkussentje, geurzakje of om in te lijsten in zo’n lijstje die je op de rommelmarkt 
vindt. 
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Naast deze kleinere patroontjes hebben we ook de nieuwe Antique 
Rooster merklap (€ 8,25) meegenomen. Je borduurt de merklap en 
voegt dan allemaal kleine knoopjes toe die je in je knopendoos hebt 
liggen. Ik heb de Antique Rabbit sampler vorig jaar geborduurd en 
vind het nog steeds een geweldig idee om oude merklapmotiefjes 
te combineren tot zo’n leuke, meer moderne uitgave.  
En de reproductiemerklap van M iss Mary (€ 5,95) moest gewoon 
wel mee. Het is een heel simpel merklapje, waarschijnlijk gemaakt 
om de letters van het alfabet te oefenen, zoals wij onze rode 
schoollapjes hebben. Miss Mary was al wat ouder, misschien dat ze 
daarom ook nog wat motiefjes mocht toevoegen .  
 

    
 

 
Rabbit Sampler € 8,25 


