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9301 LA Roden 
www.dehandwerkboetiek.nl 
info@dehandwerkboetiek.nl 
050 50 162 85 
 
 
 
 
Openingstijden: 
Woensdag    13:00-17:00 uur 
Donderdag    13:00-17:00 uur 
Vrijdag    10:00-17:00 uur 
1e en 3e zaterdag v/d maand  10:00-17:00 uur 
 
 
Colofon: 
De Kerstcatalogus van De Handwerk Boetiek is een digitale uitgave, die verspreid wordt 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, oktober/november 2019 
  

Openbaar vervoer 

De winkel is heel goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Neem de trein naar 

Groningen. Vanuit Groningen neem je bus 4 

naar Roden. Je stapt uit op het busstation en 

dan is het ongeveer 5 minuten lopen.  
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Voorwoord en cadeautje  
Het is weer zo ver, de kerstcatalogus is klaar en je kunt weer gaan genieten van heel veel moois. Het is 
grappig om te merken dat de Europese ontwerpsters hun kerstpatronen beduidend eerder klaar hebben 
dan hun Amerikaanse collega’s. Die worden waarschijnlijk teveel afgeleid door Halloween ;-).  
 
Ik vind het geweldig dat we met Heart in Hand Needleart en Kathy Barrick een interview hebben kunnen 
houden en dat de dames een patroontje voor ons hebben ontworpen. Je vindt hun interviews op pagina 8 
(Heart in Hand Needleart) en op pagina 33 (Kathy Barrick). 
 
Daarnaast hebben we weer prachtige patronen binnen van UB Stickdesign, Tralala, Renato Parolin, 
Imaginating, Hands on Designs en nog veel meer. Speciaal voor de kerstdagen hebben we twee 
stoffenpakketjes in de aanbieding, meer daarover lees je op pagina 13.         
 

 
Het kadootje hebben we dit jaar aangepast aan het ontwerp van Heart in Hand Needleart. Je ontvangt bij 
besteding van minimaal 10 euro een A5-formaat mapje met een lapje stof waar je het HIHN patroontje op 
kunt borduren en voor jouw gemak hebben we een kopie van het patroontje ook in het mapje gedaan. Deze 
mapjes hebben we gebruikt voor onze pindrum pakketjes en zijn erg geliefd bij de dames. Om het je 
helemaal makkelijk te maken, hebben we er ook nog een naald bij gedaan.  
 
Zelf heb ik de afgelopen weken hard geborduurd aan Deer Santa van Kathy Barrick. Dit patroon was ik 
vorig jaar al begonnen, met de kerst, maar ja, toen viel mijn moeder en liep het leven even anders dan 
gepland. Voor deze Kerst Open Dagen wilde ik ‘m toch wel heel graag af hebben en dat is gelukt. Ik vind 
het zo’n geweldig patroon. Mijn versie is geborduurd met DMC garen (Ik heb een paar kleuren aangepast) 
op 14 draads handgeverfde Espresso stof van R&R Reproductions.  
 
En zoals altijd bij het schrijven van deze catalogus, jeuken mijn vingers om nieuwe borduurprojecten te 
beginnen. Het liefste zou ik er wel 10 tegelijk willen beginnen. Maarrrrrrr ik heb mezelf toegesproken en ga 
eerst nog een paar werkjes afmaken die ik dit jaar al ben begonnen. En dan rond de kerstdagen mag ik 
weer een nieuw kerstproject beginnen. Een kerstsok voor Poekie staat hoog op de lijst. We zullen het wel 
zien. 
 
Ik wens je heel veel plezier met deze 6e kerstcatalogus. Neem ‘m op je gemak door, maak een lijstje en 
donderdag 31 oktober vanaf 10.00 uur kun je je bestelling doorgeven via de webshop. Alle patronen etc. 
die in de kerstcatalogus staan vind je dan op deze pagina: 
 
www.dehandwerkboetiek.nl/kerstcatalogus-2019 
 
Hartelijke groeten, 
 
Reina en Annemiek                                                                              
 
  

http://www.dehandwerkboetiek.nl/kerstcatalogus-2019
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The Drawn Thread – kerstpatronen met speciale steekjes  
Cynthia van The Drawn Thread staat bekend om haar gebruik van speciale steken in haar patronen. Het 
geeft elk patroon net even wat meer en ze weet precies hoe een bepaalde steek bijvoorbeeld een bloem net 
even meer uitstraling geeft. Alle steken worden superduidelijk uitgelegd in haar patronen. Ik zeg altijd, als 
je tot 10 kunt tellen, kun je elke steek borduren die ze in haar patronen heeft staan.  
 
Speciaal voor deze kerstcatalogus hebben we haar meest recente kerstpatronen voor je op een rijtje gezezt. 
Om te beginnen met Little Bits of Christmas, een persoonlijke favoriet. Ik houd er enorm van als je een 
patroon op meerdere manieren kunt gebruiken. En bij dit patroon kun je zelf bepalen welke onderdelen je 
borduurt en hoe je ze groepeert. Hieronder zie je een paar voorbeelden.  

   

 
Little Bits of Christmas € 14,50 
 

  
Christmas Quartet 14,50    Christmas Baskets 12,50 
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Twee andere patronen waar je ook verschillende uitvoeringen van kunt maken, zijn Christmas Quartet en 
Christmas Baskets. Je kunt ze allemaal apart borduren, of met z’n vieren bij elkaar.  
 
In de winkel hebben we al een paar jaar de Christmas Thoughts sampler hangen. Ik vind het elk jaar een 
feestje om het schilderij weer op te hangen. Een heel alfabet met allerlei kerstmotieven, daar kun je echt van 
alles mee doen. En bij de Christmas Jumble is het nog makkelijker om blokjes te herschikken. Borduur er 4 
bij elkaar als een kerstboekenlegger of borduur 1 blokje voor een kaartje. Het zijn kleinere motieven dus dat 
schiet lekker op. 

  
Christmas Thoughts sampler met emb. € 27,00 Christmas Jumble met emb. € 21,95 
 
De kerstman is ook aanwezig, hij staat klaar om een zak vol kadootjes langs te brengen. En houd je meer 
van ornamentjes of kleine schilderijtjes borduren, dan is The Joys of Christmas misschien wat voor jou. Het 
Joy patroontje linksonderin is een favoriet van mij. Daar zou je heel goed een wit metallic draadje in 
kunnen verwerken en kraaltjes.  

   
Up on the Roof top € 10,00    The Joys of Christmas € 11,95 
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De Christmas cards zijn heel geschikt voor een kant-en-klare kerstkaart. Alhoewel ik moet zeggen dat ik ze 
zo ingelijst ook wel heel erg leuk vind. De patroontjes zijn 60 x 90 kruisjes dus je zou zeggen dat ze heel 
goed in een 13 x 18 lijstje passen als je ze op 12,6draads stof borduurt.  

 
Christmas Cards € 14,50     Good Tidings € 12,50 
                                                   
Tot slot hebben we nog een drietal patronen waar je weer een beetje bij af kunt koelen. Superleuke 

sneeuwmannetjes, vogeltjes, een huisje of drie en een helemaal boel sneeuw.  

   
Winter Jumble 12,50       Snow Day 12,50 
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Simply Winter 11,50 
 

Cecilia Turner van Heart in Hand Needleart (HIHN) 
 
Op de Nashville beurs is Cecilia een bekend 
gezicht. Zolang ik mij kan herinneren, zijn we 
ieder jaar wel langsgeweest. Behalve dat ene jaar 
dat wij niet naar Nashville konden omdat het in 
hetzelfde weekend als de Handwerkbeurs in 
Zwolle viel en een jaar dat Cecilia er vanwege 
gezondheidsproblemen niet was. Wat ik altijd 
erg leuk aan haar ontwerpen vind, is dat ze heel 
kleurig zijn, vrolijk en makkelijk om te borduren. 
Echt een patroon dat je voor de ontspanning 
oppakt. De laatste jaren hebben we steeds vaker 
een HIHN geborduurd, gewoon omdat je er zo 
blij van wordt. Tijd om nader kennis te maken 
met Cecilia.  
 
Kun je ons wat meer over jezelf vertellen en 
hoe je in het ontwerpersvak terecht bent 
gekomen 
“Mijn grootmoeder heeft mij als kind al leren 
borduren. Ze borduurde veel voorbedrukte 
kruissteekquilts. Daarnaast heb ik ook 
enkele eenvoudige borduursteken geleerd tijdens een zomercursus handwerken en toen was mijn 
interesse gewekt. Ik ging altijd met een vriendin naar de plaatselijke "five and dime" -winkel (een 
soort Euroshop) om mijn favoriete kleurtjes borduurgaren te kopen voor mijn borduurwerkjes. 
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Ik heb een hbo-opleiding gedaan in radio- en televisiejournalistiek en ik heb gewerkt  op een 
televisienieuwsafdeling in Cincinnati, Ohio. Gedurende de tijd dat ik daar werkte, stierf mijn 
eerste kind, een zoon, kort na de geboorte. Borduren was mijn houvast terwijl ik rouwde om het 
verlies van mijn zoon Matthew. Het was erg therapeutisch voor mij. 
 
Uiteindelijk begon ik mijn eigen borduurpatronen te ontwerpen en ik ging meedoen aan 
wedstrijden, gesponsord door borduurtijdschriften. In 1991 won ik een "Design a Heart" -
wedstrijd, gesponsord door het tijdschrift Classic Cross Stitch. Het feit dat ik steeds weer succes 
had met mijn ontwerpen en de aanmoediging van vrienden in de branche hebben mij ertoe 
gebracht om een eigen bedrijf te beginnen. In 1994 begon ik te ontwerpen onder de naam Heart 
in Hand Needleart.” 
 
Wat is je favoriete ontwerp en waarom? 
“Ik vind het moeilijk om een favoriet ontwerp te kiezen. Ik ben dol op een ontwerp dat in 2019 is 
uitgebracht onder de naam Spread Kindness. Er staan 25 harten op (voor mijn 25 jaar als 
ontwerpster), in verschillende tinten roze en rood, een motief van een hart in een hand en de 
woorden "strooi vriendelijkheid rond." Vriendelijkheid is iets waarvan ik hoop dat het wordt 
weerspiegeld in mijn ontwerpen en in mijn leven. 
 
Ik heb wel een favoriete serie die ik ooit heb ontworpen. Het is de Joyful Journal-serie met voor 
elke maand van het jaar een patroon. Aan de bovenkant van elk maandpatroon is een kleine 
scène die het betreffende seizoen weergeeft. Het was heel leuk om die kleine scènes te 
ontwerpen.” 
 
Wat doe je naast het ontwerpen? 
“Ik ben dol op tuinieren. Ik denk dat het kiezen van de kleuren en texturen van planten en 
bloemen veel lijkt op het ontwerpen van kruissteekpatronen! Mijn moeder hield van tuinieren, 
dus ik denk dat ik die interesse ook van haar heb meegekregen. 
Ik vind het ook erg fijn om tijd door te brengen met mijn volwassen dochters en hun gezinnen. Ik 
ben gezegend met drie lieve kleinkinderen wier verbeelding en levensvreugde een prachtig 
geschenk zijn.” 
 
Borduur je je ontwerpen zelf? 
“Ik heb het overgrote deel van mijn modellen zelf geborduurd. Ik heb de neiging om veel kleuren 
te veranderen terwijl ik aan het borduren ben. Als ik iemand anders zou laten borduren, met 
mijn oorspronkelijke kleurkeuzes, zou ik het opnieuw moeten borduren omdat ik achteraf niet 
blij zou zijn met de keuzes die ik maakte. Dus vind ik het normaal gesproken gemakkelijker om 
mijn patronen zelf te borduren.” 
 
Wat is de grootste verandering die u de afgelopen 5 jaar in de branche hebt gezien? 
“De explosie van de sociale media in de afgelopen jaren heeft een enorme impact gehad op het 
vakgebied. 10-15 jaar geleden verloren we in de Verenigde Staten een groot aantal van onze 
fysieke winkels. Die winkels waren een thuis voor borduursters,  een plek waar ze 
vriendenkringen hadden opgebouwd. Maar de overrompelende opkomst van YouTube-kanalen, 
Facebook- en Instagram-pagina's heeft borduursters in staat gesteld om die vriendenkringen 
opnieuw op te bouwen tot wat ik "stitcherhoods" noem.  
Instagram en Facebook stellen mij als ontwerpster in staat om te netwerken met 
winkeleigenaren, om persoonlijker met borduursters om te gaan en om reclame te maken voor 
mijn producten. Het is een prachtige manier om veel van de relaties die verloren gingen toen de 
winkels werden gesloten weer op te bouwen.” 
 
Waar haal je je ideeën vandaan (die favoriet zijn bij de klanten) 
“Na 25 jaar in het vak heb ik nog steeds heel veel ideeën voor ontwerpen. Inspiratie is te vinden 
in trends in de woninginrichting, in de natuur, in familierelaties, in life events, in mijn 
ervaringen als winkeleigenaar, in de input van mijn klanten, in reiservaringen. Vaak word ik 
aangemoedigd door een borduurster die nadat ik een ontwerp heb vrijgegeven aan me vraagt of 
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het een serie wordt. Ik heb er dan misschien nog niet over nagedacht om het concept tot een 
serie uit te breiden, maar hun inbreng spoort me wel daartoe aan.” 
 
Je kunt Cecilia en Heart in Hand Needleart volgen op Facebook en Instagram: 
https://www.facebook.com/Heart-in-Hand-Needleart-196987240329081/ 
 
https://www.instagram.com/heartinhand01/ 
 
Op de website vind je allerlei HIHN patronen op Cecilia’s pagina: 
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-heart-in-hand-needleart/ 
      
 

Hieronder zie je onze favoriete en meest recente kerstpatronen van Heart in Hand Needleart.  

Allereerst de jaarlijkse kerstman, Cecilia is ook een van die ontwerpsters die ons elk jaar met een kerstman 
verrast. We hebben inmiddels 2018 en 2017 geborduurd in de winkel hangen en deze nieuwe kerstman 
moet er zeker nog bijkomen. De Whirligig patroontjes zijn echt mijn lievelingspatronen van dit jaar. Ik ben 
gek op de dieren met lange poten die Cecilia voor deze serie heeft gebruikt. Nu alleen nog een beetje tijd 
vinden om het te borduren. 

  
Wee Santa 2019 € 9,75 (met knoopjes)  Winter Whirligig € 6,95 
 
Deze twee patroontjes hadden we vorig jaar al in de winkel en ik blijf ze leuk vinden. Er is voor elk seizoen 
een patroontje en voor kerst en Halloween. De collectie in de winkel is nog niet helemaal compleet, maar 
dat komt nog wel .  

https://www.facebook.com/Heart-in-Hand-Needleart-196987240329081/
https://www.instagram.com/heartinhand01/
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-heart-in-hand-needleart/
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Bird in Hand: Christmas € 9,75   Bird in Hand: Winter € 9,75 
 
Vorig jaar heb ik Holly Jolly Holiday geborduurd, heerlijk om je even helemaal uit t eleven in die 
kerstmotiefjes. Ik ben er nog niet uit hoe ik ‘m af wil werken, dus voorlopig hangt ie op een zwart bord. De 
andere twee patroontjes kun je makkelijk afwerken als ornamentje.  

    
Holly Jolly Holiday € 6,95   Merry Making Mini - Merry Christmas € 8,25 
 

 
Merry Making Mini - Tree€ 8,25 
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Heart in Hand Needleart: Wishing You Joy 
Cecilia heeft voor onze kerstcatalogus dit lieve engeltje ontworpen. Je kunt het patroontje heel goed 
borduren op het lapje linnen dat je als kadootje tijdens de Kerst Open Dagen hebt ontvangen.  

 

Wishing You Joy  
Designer: Cecilia Turner/Heart in Hand Needleart 
Stitch Count 53W x 34H     Linen: 32 count Raw linen 
Cross stitch with 2 strands over 2 threads. Longstitch 
halo in 2 strands Beige.  
 
Symbool Weeks Dye Works DMC 
/      Snowball  white 
L  Begonia  3350 
T  Beige   3047 
=  Sweetheart Rose 224 
>>  Sand   950   
 *               Mascara  310 
TT  Chestnut  801   
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Stoffenpakketjes voor de kerst 
Dit jaar hebben we een gestippeld Belfast stoffenpakketje voor jullie samengesteld. Het Belfast linnen heeft 
12,6 draden/cm en je kunt dus ruim 6 kruisjes/cm erop borduren. De stofjes lenen zich heel goed voor 
winter/kerst tafereeltjes, maar je kunt er uiteraard ook iets anders op borduren. Zo zou je het engeltje van 
Heart in Hand Needleart ook op de naturelstof met witte stippen kunnen borduren. Of borduur de Mr and 
Mrs Snowman van Tralala op de blauw met witte stippen stof. Elk lapje is 25 x35cm, dus je kunt diverse 
patronen op borduren. Een pakketje met 5 lapjes kost € 15,95. 
 

 
 
Zijn die stippen nu niet zo jouw ding, dan hebben we ook een pakketje met Belfast linnen geblokte stofjes. 
De kleurcombinaties zijn voor de kerst weer heel goed te gebruiken. Het exclusieve patroontje van Kathy 
Barrick bijvoorbeeld, zou heel goed staan op de naturel stof met witte lijnen. Of juist de omgekeerde versie. 
Of borduur Scandanavian Christmas van JBW Designs op de ivoorkleurige stof met rode strepen en match 
de kleur rood dan met die van het lijntje. Deze lapjes zijn 30 x 23cm en een pakketje met 4 verschillende 
stofjes kost € 13,50. 
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Twin Peak Primitives 
Is er iets zo leuk als borduren voor kerst? Mijn antwoord is nee, ik kan het hele jaar door wel kerstpatronen 
borduren. En gelukkig zorgen de dames van Twin Peak Primitives ervoor dat er weer heel veel is om uit te 
kiezen.  
 
Een kerstman met een schaapje voor zijn slee is altijd goed. Of borduur alleen de slee of het schaapje voor 
een ornamentje. Maar deze manier van afwerken vind ik zelf wel heel erg leuk. Voor een echt ouderwetse 
kerst kun je je helemaal uitleven in het Howtornville Christmas Book. 

 
Believe in Santa € 11,50 
 

 
 

Howtornville Christmas Book 1 € 21,95  
 
Dit kersttafereeltje is een soort mengeling van binnen en buiten, letterlijk. Ik 
zou graag zo’n mooie lantaarn buiten zetten, helemaal als er dan een 
roodborstje in zit bovenop de kerstroos en de hulst. Maar dan wel zo dat 
het vogeltje nog weer naar buiten kan . 
 
 
 Christmas Lantern € 13,50 
 

 

Winter Blessing is een van de meeste 

geliefde patronen van TPP en ik snap 

helemaal waarom. Er straalt een 

soort serene rust uit van dit patroon. 

Het is geborduurd op Edinburg 

linnen (14dr/cm) in kleur 705, maar 

die kleur hebben we ook in 

Newcastle linnen (16dr/cm), Belfast 

linnen (12,6dr/cm) en Cashel linnen (11dr/cm). Zo kan je het 

patroon borduren op een stof die goed bij je past. 

 

     Winter Blessing € 14,50   
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Kerstsokken zijn zo superleuk om te borduren. Je kunt kiezen uit 3 verschillende exemplaren. Borduur ze 

fijn op onze 8 draads Flockenbast, zodat je ook een grote kerstsok hebt. Daar passen namelijk meer 

cadeautjes in .  

   
Rustic Christmas Stocking 1 € 12,50 Rustic Christmas Stocking 2 € 12,50 Rustic Christmas Stocking 3 € 12,50 
 
 

  
Santa's 2019 Trilogy 1 € 11,50    Santa's 2019 Trilogy 2 € 11,50 
 
 

 
Santa's 2019 Trilogy 3 € 11,50 
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Towards the north is echt een patroon waar ik helemaal blij van wordt. De kerstman heeft zijn taak 
volbracht, alle cadeautjes zijn bezorgd en hij kan weer richting de noordpool. Tja en dat hij dan over huizen 
moet “vliegen” met zijn rendieren om daar te komen, dat is dan voor mij weer heel fijn.  

     
Towards the north € 14,50   

Eigenlijk had ik het onderstaande patroontje eerder moeten plaatsen, want hier is de kerstman nog druk 
bezig om alle cadeautjes te bezorgen. Zijn rendieren staan al weer klaar om verder te gaan, dus hij moet 
opschieten. De drie sneeuwmannetjes hebben minder haast, die hopen alleen maar dat het koud genoeg 
blijft, zodat ze nog heel lang kunnen staan.  

  
Most expected visitor  € 11,50   Snowman Trio € 7,50 
  
 

De kerstokken zijn opgehangen 
Nu er een heer bij mij in huis rondloopt (lees katertje Poekie), moet hij eigenlijk ook wel zijn eigen kerstsok 
hebben. En dat betekent dat ik eindelijk een keuze kan maken uit de “mannenkerstsokken” van Shepherd’s 
Bush. Want die zijn zooooo leuk. IK heb al een voor mezelf en Murphy geborduurd, maar komend jaar is 
Poekie aan de beurt. Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt, maar ik vind Richard wel heel erg leuk.  
Lois is de kerstsok van 2018, helaas heb ik nog geen nieuws over de kerstsok van 2019. Dat wordt in ieder 
geval weer een mannensok, dus ik wacht dat nog even af.  
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Je kunt de kerstsokken borduren op 8 of 10 draads stof (fijner kan uiteraard ook), dan heb je echt een royale 
kerstsok. De oudere versies zijn geborduurd met DMC garen, in de nieuwere patronen zitten ook wat 
handgeverfde garens.  

  
Richard’s Stocking € 10,50    Jeffrey’s Stocking € 6,95 

   
Lois’ Stocking € 11,50     Oliver’s Stocking € 9,25  
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Jillian’s Stocking € 11,50     Harry’s Stocking € 5,95 
 
En wil je echt helemaal iets anders, dan zijn deze kerstsokken van Birds of a Feather misschien wat voor 
jou. Ik vind ze echt geweldig. Ze zijn geborduurd op donkerbruin linnen, dat hebben we in Belfast 
(12,6dr/cm) in de winkel. En de vorm is net weer even anders.  

   
Wish Upon A Star Christmas Stocking € 10,50 Snow Day Stocking € 10,50 
 
En mocht je nog wat hulp nodig hebben bij het in elkaar zetten van zo’n kerstsok, ik vond deze video wel 
heel duidelijk. Wel in het Engels, maar ik denk als je het rustig bekijkt, je een heel eind komt. En mocht je 
het niet in huis hebben, dan hebben wij katoenen plakvlieseline in de winkel, die heel handig is als 
versteviging. Een halve meter (90cm breed) kost 4 euro. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eY8voKrKDUY

https://www.youtube.com/watch?v=eY8voKrKDUY
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Terug van weggeweest: Marjorie Massey 
Jaren geleden, in 2007,  zijn mijn ouders en ik naar een beurs in Parijs geweest. Ik was superenthousiast 
want ik zou er mijn grote idool Marjorie Massey ontmoeten. Ik was al lange tijd fan van haar patronen en 
het was nu tijd om ze ook in de winkel aan te bieden. Zo gezegd, zo gedaan, wij met de trein naar Parijs, 
overnacht in een hotelletje en de volgende dag met de metro naar de beurs. Als eerste natuurlijk naar de 
stand van Marjorie Massey. Ik heb mijn ogen uitgekeken: wat een prachtige modellen, allemaal in dezelfde 
kleur rood, blauw of beige, het vormde zo’n mooie eenheid.  
 

 
 
De kennismaking met Marjorie verliep wat moeizamer, vooral omdat mijn Frans niet bijzonder goed is en 
zij weinig Engels sprak. Maar mijn enthousiasme kon ik wel overbrengen. De bestelling geplaatst, maar 
toen kwam het, ik wilde graag gelijk aan een model beginnen. Ik had per slot van rekening nog die hele 
lange treinreis naar Groningen voor de boeg. Het was geen cash-and-carry beurs, dus ik zou alles 
opgestuurd krijgen. Gelukkig had Marjorie nog een pakketje dat ik mee kon nemen en waar ik gelijk in de 
trein mee ben begonnen . 
 
Na die tijd heb ik nog diverse keren besteld bij Marjorie. Dat ging op een bijzondere manier, namelijk per 
brief. Zij hadden geen fax, emails werden niet gelezen of beantwoord en dus deed ik voor elke bestelling 
een ouderwetse brief op de post. Het werkte en dat was het belangrijkste.  
 
Het was niet eenvoudig om er achter te komen of en welke nieuwe patronen Marjorie had uitgebracht dus 
na een paar jaar verdween ze weer een beetje uit zicht. Totdat ik dit voorjaar ontdekte dat ze een actieve 
Facebookpagina had en een heleboel nieuwe patronen. Snel een email gestuurd en ik kreeg zo ongeveer per 
kerende post antwoord terug. 
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En dus kunnen jullie in deze kerstcatalogus weer genieten van heel veel Marjorie Massey patronen. 
Doordat ze niet veel kleuren in elk patroon gebruikt, borduren de patronen lekker weg. En ik moet eerlijk 
zeggen, ik ben nog steeds net zo enthousiast als al die jaren geleden.  
 
Je vindt de niet-kerst/winter patronen van Marjorie Massey in de webshop. Kijk daar ook zeker nog even, 
want er zitten bijzonder leuke patronen bij.  
 
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-marjorie-massey/ 
 
Als eerst het kerstpatroon waar ik nog mee bezig ben, P37. Ik vond het zo’n leuk idee dat je de achtergrond 
borduurt i.p.v. de motieven. Maar realiseerde me niet dat deze manier van borduren veel meer tijd kostte 
. Gelukkig wordt het wel heel mooi. De sterren vind ik prachtig. Je kunt ze uiteraard in een andere kleur 
borduren of een glittertje toevoegen. 

   
P37 € 17,95      Country Winter Stars € 18,00 

   
PSG 21 € 13,50      PSG31 € 12,50 

https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-marjorie-massey/
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De dametjes van PSG21 maken het alvast gezellig voor de kerst met hun naald in de hand. Klaar om te 
gaan borduren. Misschien wel met het patroontje ernaast. 
 
Hieronder zie je nog 4 gezellige kerstpatronen. Mijn favoriet is PR9, die kerstman vind ik echt geweldig. De 
afzonderlijke patroontjes van PR11 zie ik ook al voor me. We hebben een heel geschikte kleur (nr 778) in 
zowel Cashel als Belfast linnen daarvoor. En tja, schaapjes en rendieren, meer hebben we toch niet nodig 
voor een geslaagde borduurkerst? 

  
PR8 € 15,00      PR9 € 16,00 
 

  
PR10 € 15,00      PR11 € 15,00 



22 
 

Tot slot kan ik het niet laten om mijn absoluut favoriete 
Marjorie Massey patroon die niets met kerst te maken heeft, 
hier toch neer te zetten. Quaker Street heeft niet alleen huisjes, 
maar allerlei Quaker-motieven en een heel alfabet. Je kunt het 
zo persoonlijk maken als je zelf wilt maken.  
En...... heb jij al ontdekt of alle letters van het grote alfabet ook 
op de lap staan? 
 

FQ1 € 15,95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recept 1 – een makkelijke groentenquiche 
Met het herfstweer van de afgelopen weken in gedachten, vond ik dit wel een heel toepasselijk recept. Een 
heerlijke groentenquiche die je makkelijk kunt maken en die koud ook prima smaakt. 
 
Ingrediënten: 
4 plakjes bladerdeed 
400gr broccoliroosjes – 5 minuten gekookt 
4 eieren 
4 eetl slagroom 
Bieslook 
100gr gezouten cashewnoten in stukjes gehakt 
250 gram Camembert in kleine stukjes gesneden 
Paneermeel 
Taartvorm 
 
Bereiding: 

1. Laat de bladerdeegplakjes 10 minuten 
ontdooien en rol ze dan uit tot dunne 
plakken, zodat je de taartvorm ermee 
kunt bedekken.  

2. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
3. Bestrooi de bodem met paneermeel. 
4. Rangschik de broccoliroosjes op de bodem, zodat ze de hele bodem bedekken. 
5. Daarna voeg je de stukjes Camembert toe en daaroverheen de cashewnoten. 
6. Meng de eieren met de slagroom en breng op smaak met zout en peper. 
7. Schenk dit mengsel over de broccoli en Camembert. Vouw de uiteinden van het bladerdeeg naar 

binnen. 
8. Bak de quiche in het midden van de oven in ca. 40 minuten gaar en goudbruin. Laat de quiche nog 

10 minuten staan om af te koelen en serveer de quiche met een frisse salade.  
 
Uiteraard kun je ook andere groenten gebruiken voor deze quiche, prei is ook lekker.  
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UB Stickdesign: kerstsfeer in rood en groen en blauw en wit 
In de kerstcatalogus kunnen de patronen van UB Stickdesign niet ontbreken. Dit jaar heb je de keuze uit 
maar het liefst 8 nieuwe patronen. En ze zijn heel verschillend. Van traditionaal rood, groen en wit, tot 
moderne tinten blauw/bruin en winters blauw en wit. Ik kan er zo van genieten om deze patronen te 
borduren en te bekijken.  
De Winterzeit en Herbstzeit zijn de eerste twee van een seizoenserie. Ik heb de Herbstzeit ook maar 
opgenomen, omdat het én zo’n mooi patroon is én je kunt zien hoe de serie zich ontwikkelt. De randjes met 
verschillende motieven vind ik zooooo mooi. 

  
Winterzeit € 10,50      Herbstzeit € 10,50 
 
Het treintje met kerstman en ijsbeer is supergrappig en vind ik wel iets voor de kinderkamer. Je zou er zo 
de naam van een kerstkindje onder kunnen borduren en het als geboortelapje afwerken. Of borduur de 
twee afzonderlijke schilderijtjes van Stickerei zur Weihnachtszeit 

  
Vier auf grosse Fahrt € 10,50    Stickerei zur Weihnachtszeit € 8,90 
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De twee patronen hieronder zijn weer heel anders van sfeer. Ik ben gek op de winterse uitstraling van de 
huisjes en mijn moeder is bezig met het bankje in de sneeuw. Beide patronen zijn niet heel specifiek voor 
kerst en kun je dus gewoon na 26 december nog een tijdje laten hangen. 

   
Ein Dorf im Winter € 10,50      Dennenschein im Winter € 9,90 
 
Dan een klassieke kerstkrans en een heel moderne uitvoering van twee dennenboemen. Persoonlijk zou ik 
de woorden bij beide patronen weglaten. De kerstboompjes vind ik prachtig, die zou je ook apart kunnen 
borduren en dan echt als kerstboompje op een satéprikker kunnen afwerken. 

  
Viele kleine Geschenke € 8,90   Christmas duo € 8,90 
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Tot slot nog een patroon voor alle kaartenliefhebbers. Deze vier patroontjes kun je voor allerlei kaarten 
gebruiken. Denk er ook eens over om ze bijvoorbeeld op geperforeerd papier te borduren en ze gewoon uit 
te knippen. En tot slot misschien wel het allermooiste kerstpatroon van UB, ik ben weg van de kleuren, de 
kleine vakjes en de randjes ter opvulling. Een glitterdraadje goud zou zeker niet misstaan in dit patroon . 

  
Kartengruesse € 8,90     Weihnachtswuensche € 10,50 
 
 
Het gezelligste kersttijdschrift: Just Cross Stitch Christmas uitgave 
Ben je op zoek naar een klein patroontje dat je nog snel 

even wilt borduren? Dan is het kersttijdschrift van Just 

Cross Stitch misschien wat voor jou. Je vindt er meer 

dan 70 patroontjes in, plus nog een heleboel recepten en 

instructies om de ornamentjes in elkaar te zetten. Ik kan 

er ieder jaar echt van genieten om het tijdschrift op mijn 

gemak door te nemen En het is leuk om bekende en 

minder bekende ontwerpsters te leren kennen.  

 

Just Cross Stitch Christmas Ornaments € 13,50 

 

  



26 
 

Madame Chantilly 
Rosanna heft weer een aantal heel bijzondere kerstpatronen 
uitgebracht. Om gelijk maar met mijn favoriet te beginnen, ik ben 
echt helemaal weg van Celebrate Christmas. Zo’n houten boompje 
waar je dan vervolgens allerlei kerstspulletjes opzet, hoe bedenk je 
het. De afzonderlijke motiefjes kun je natuurlijk ook gebruiken 
voor ornamentjes. En als ik heel eerlijk ben, het alfabet vind ik zo 
mooi, dat ik alleen al het woord Christmas zou kunnen borduren 
en daar een kussentje van zou willen maken. Om dan ook op zo’n 
houten boompje te leggen.  
 
De Berries en Robins is een lief patroon voor iedereen die 
vogeltjes een warm hart toedragt. Ik vind het erg leuk bedacht dat 
je het patroon zowel horizontaal als vertikaal kan borduren. Kun 
je even kijken wat bij jou in huis het beste past . En als je dan 
toch bezig bent met de besjes en vogeltjes, dan kun je zo door met 
Hearts of Berries. De sfeer van beide patronen vind ik erg 
aansprekend, alsof je al bordurend een beetje teruggaat naar de 
natuur. 
 
Advent Sunday lijkt me een heel geschikt patroon voor een Stitch-
Along (SAL). Je kunt elke week ¼ van het patroon borduren en als 
advent voorbij is, is je patroon af. Rosanna laat al zien dat je de 
motiefjes tussen de kaarsen ook weer apart kunt borduren, dan 
heb je gelijk nog 4 kerstornamentjes erbij.      Celebrate Christmas € 13,50 
 

   
Berries and Robins € 14,75      Hearts of Berries €  14,75 
 

 
Advent Sunday € 14,75 
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En hoewel het helemaal niets met kerst te maken heeft, kon ik het niet laten om de Celebrate Halloween 
ook op te nemen in deze kerstcatalogus. Ik hoop zo dat er nog heel veel meer van deze patronen komen.  

 
Celebrate Halloween € 13,50 
 
 
Vrolijke kerstpatronen van Cuore & Batticuore 
Als je iets van tevoren weet, dan is het wel dat de kerstpatronen van Cuore & Batticuore altijd vrolijk van 
kleur zijn. En je kunt vaak delen van een patroon goed gebruiken voor kleinere afbeeldingen of 
ornamentjes. Dat vind ik zelf altijd heel handig.  
 
Christmas Farm is typisch zo’n patroon dat je in allerlei kleinere stukjes kunt opdelen. Het randje alleen al 
is heel geschikt voor een kerstgastendoekje. De sneeuwpoppetjes van Un Pupazzo zijn eigenlijk te leuk 
samen om apart te borduren. Vind je tekst niet bij je passen, dan kun je er altijd iets anders voor in de plaats 
borduren, het randje doortrekken of het gewoon weglaten.  

   
Christmas Farm € 13,50     Un Pupazzo Di Neve Per Te € 12,75 

 
Rond de kerst krijg ik altijd de kriebels om iets te gaan bakken. Ik kan deze bakfeeën dan goed gebruiken. 
Ik vind het leuk om bijvoorbeeld een recept uit het kersttijdschrift van Just Cross Stitch uit te proberen en 
eerlijk gezegd, niet elk experiment verloopt even goed . Wie weet gaat het met deze feetjes dus beter. 
Merry Christmas is gewoon een prachtige kerstlap. Het alfabet alleen al is meer dan de moeite waard. Dat 
kun je echt voor heel veel gelegenheden gebruiken. En de drie kerstbloemenpotjes erboven zouden ook 
leuk zijn om af te werken als een drie-delig naaldenboekje. Alleen te gebruiken in de maand december 
LOL.  
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Vigilia di Natale € 14,75      Merry Christmas € 15,95 
 
Voor iedereen die met kerst liever op een warme locatie is, is er Christmas on the Beach. Vooral die 
vuurtoren met das vind ik hilarisch. En zo’n parasol i.p.v. kerstboom is toch wel heel goed gevonden. 
Verder is er nog een patroon met 6 engeltjes. Ik vind ze superlief. Het lijkt me echt iets voor (klein-) 
kinderen.  

     
Christmas on the Beach € 13,50     Coure D'Angelo € 12,75  
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Al wel besteld, maar nog niet binnen: With Thy Needle & Thread 
Ieder jaar komen de kerstpatronen van With Thy Needle & Thread net uit voor onze Kerst Open Dagen. 
Dat betekent, dat ik ze al wel besteld heb, maar dat ze nog niet in de winkel zijn. Mocht je een patroon zien 
dat je graag wilt hebben, dan kun je het alvast bestellen en leggen we het voor je klaar (of sturen we het op) 
als de bestelling binnen is. En er is dit jaar weer veel moois om van te genieten. 
 
Deze twee mannetjes zijn echt mijn favoriet. Beide patroontjes zijn ongeveer 80 x 110 steekjes en ik houd 
erg van de nostalgische uitstraling die ze hebben.  

  
Merry Old Soul € 13,50   Peppermint Pals € 13,50 
 
In de Holiday Hoopla serie is eindelijk het kerstpatroontje uit en dit sneeuwmannetje mag van mij zo in 
mijn kerstboom hangen. Wat een schatje. De afwerking in houten ringen heeft zich nu ook uitgebreid tot 
ovale houten ringen, ik ga eens kijken of we die ook kunnen krijgen. 

  
Holiday Hoopla: Christmas € 13,50  Santa’s Tree Farm € 13,50 
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Dan is er een nieuwe serie, Souvenirs of the Heart. Kleine patroontjes die je over 1 draadje kunt borduren 
op 11 draads Lugana (kleur 309, staat in de webshop). Uiteraard kun je ze ook over 2 draadjes borduren, 
dan worden ze gewoon iets groter. De patroontjes zijn 67 x 87 kruisjes, dus zelfs op 12,6draads stof over 2 
worden ze nog niet erg groot. Maar ik heb ergens wel zin om eens te kijken of ik het ook over 1 draadje 
voor elkaar krijg.  

   
Autumn in Amana € 10,50    Home for Christmas € 10,50 
 
Tot slot hebben we nog een schattig randenlapje in de aanbieding. De randjes kun je weer voor van alles 
gebruiken, het bovenste deel zou je ook apart kunnen borduren of maak een ornamentje van de rendiertjes.  

 
Candy Cane Lane  13,50  
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Kerstpracht van Renato Parolin 
Van Renato hebben we een hele stapel patronen ontvangen. En volgens mij kan iedereen er wel iets bij 
vinden dat ie mooi vindt. Zelf ben ik weg van al die kersthartjes. Wat een leuk idee om die op vilt af te 
werken. En je kunt je helemaal uitleven met een glitterdraadje. Ik zou wel een hele boom met allemaal van 
die kersthartjes willen hebben. Het naaldenrolletje is niet helemaal kerst,  maar vond ik zo leuk, vooral 
omdat het borduurwerkje er nu een keer horizontaal op staat. Het lijkt me een heel geschikt kadootje voor 
bijv. een trouwerij. En dan op de achterkant de datum borduren.  

      
Gioiosa Atmosfera € 14,25      Blue and Pink € 13,50  
 
De geborduurde kerstornamenten komen ook weer terug in de Jol Jol patronen. Met zo’n typische Renato 
Parolin hulsttak erbij. Voor deze patronen geldt ook, dat ik een glitterdraadje zou gebruiken. De lijnen die 
in de kerstballen staan zou ik bijvoorbeeld met goud of rood borduren. Dat geeft dan toch net weer wat 
extra kerstsfeer aan zo’n patroontje. Nu alleen nog op zoek naar zo’n “oud” lijstje, want die maken het toch 
wel helemaal af.      

  
Jol Jol 1 € 10,50      Jol Jol 2 € 10,50 
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Jol Jol 3 € 10,50          Jol Jol 4 € 10,50 
 
De volgende twee patroontje zijn ideal voor iedereen die kerstkaarten borduurt. Je kunt de kleine motiefjes 
zo overnemen en bij Rouge Petite Hiver krijg je nog eens 7 alfabetten die je kunt gebruiken om bijv. de 
naam van de ontvanger te vermelden. Of een leuke boodschap. Until Christmas is een adventskalender 
waar je elke dag een stukje van kunt onthullen. Uiteraard hebben we ook het band in huis, waar je het 
patroon op borduurt. 

    
Rouge petite hiver € 11.00     Until Christmas € 8,50 
 
Bij Winter White vind ik de hoekmotieven met het 
hulstblad zo mooi. Die zou je zo voor een kaartje of 
kussentje kunnen borduren en dan links ervan een 
mooie boodschap borduren.  
 

White Winter € 10,50  
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Kathy Barrick, weer helemaal terug   
De patronen van Kathy Barrick zitten al heel lang in 
mijn persoonlijke voorraad. Toen Kathy nog onder 
Barrick Samplers ontwierp had ik al de nodige 
patronen verzameld. Later werd dat Carriage House 
Samplings, beroemd vanwege de Hawk Run Hollow 
serie. Jaren geleden ben ik begonnen met Christmas 
at Hawk Run Hollow (hier rechts afgebeeld) en ieder 
jaar in december komt de tas met alle garens, stof en 
het patroon tevoorschijn en borduur ik weer een 
stukje verder.  
 
In Nashville is het bezoek van Kathy’s kamer altijd 
een van de hoogtepunten. Het liefste zou ik al haar 
modellen zo meenemen in mijn koffer. Want de kans 
dat ik ze allemaal kan borduren is heel erg klein .  
 
Dit jaar heb ik voor het eerst sinds tijden weer een 
patroon van Kathy geborduurd. Deer Santa is een 
geweldig patroon om te borduren, ik heb een aantal 
kleuren aangepast omdat ik die zelf mooier vind. 
Grappig genoeg, was het heel ontspannen om weer 
eens grote stukken met 1 kleur DMC te borduren.  
 
Een aantal jaren geleden is Kathy een tijdje gestopt met het ontwerpen van borduurpatronen om zich 
helemaal te richten op het ontwerpen van sierraden. Gelukkig is ze weer terug en kunnen we weer 
genieten van haar prachtige patronen. 
 
Hieronder kun je meer lezen over Kathy en hoe ze begonnen is met het ontwerpen van patronen.  
 
Hoe ben je begonnen met borduren? 
“Tussen mijn twintigste en mijn dertigste woonde ik in een heel oud huis in Maryland. Ik 
versierde het met antiek en ik had er ook graag antieke merklappen opgehangen, maar die kon 
ik niet betalen. Dus begon ik zelf ‘antieke merklappen’ voor mijn huis te borduren. Ik vond het 
geweldig om te doen! Ik borduurde zoveel merklappen dat ik er in mijn eigen huis geen plaats 
meer voor had.  
 
Dus begon ik de merklappen die ik geborduurd had te verkopen op locale handenarbeid- en 
volkskunstmarkten. Daar ontmoette ik Anne Brown van The Goode Huswife. Zij was ontwerper 
van merklappen en zij overtuigde me ervan dat ik veel beter patronen kon gaan verkopen dan 
geborduurde en ingelijste merklappen. Zo gezegd, zo gedaan. En ik genoot daar enorm van!” 
 

Welk ontwerp zou je heel graag nog willen uitbrengen? 
“Ik zou nog wel eens een serie willen beginnen die lijkt op de Hawk Run Hollow patronen. Het 
was erg leuk om die patronen te ontwerpen. Ze vergden heel veel van mijn creativiteit maar ik 
hou van dat aspect van het ontwerpster zijn. Ik zou ook graag eens een paar heel grote stukken 
willen ontwerpen - misschien het patroon van een enorme engel op een grafsteen of een merklap 
met een heel lang gedicht erop.” 
 
Wat doe je graag naast het ontwerpen? 
“Behalve van het ontwerpen van borduurpatronen hou ik ook van het maken van sieraden. Ik 
struin antiekmarkten af op zoek naar oude sieraden of andere kleine snuisterijen en maak daarn 
dan nieuwe sieraden van. Dat is een totaal andere vorm van creativiteit en je bent er veel sneller 
mee klaar dan met het ontwerpen van merklappen. Het is een ambacht waarmee ik mijn handen 
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vuil kan maken! Sommige mensen spelen graag in de modder en de tuin. Ik speel graag met 
metaal en edelstenen!” 
Borduur je je eigen ontwerpen? 
“Ik borduur mijn ontwerpen niet zelf. In de tijd dat ik kant-en-klare merklappen borduurde en 
verkocht, heb ik honderden exemplaren geborduurd. In mijn begintijd als ontwerpster 
borduurde ik al mijn patronen ook nog zelf, maar ik kon niet zo snel borduren als ik patronen 
ontwierp, dus op een gegeven moment ben ik gebruik gaan maken van de diensten van 
borduursters die modellen voor mij willen borduren. Op die manier kan ik veel meer nieuwe 
patronen ontwerpen en het heeft mij een aantal prachtige vriendschappen met 
modelborduursters opgeleverd.” 
 
Wat is het nieuwste project waar je mee bezig bent? 
Onlangs heb ik enkele “punchneedle” projecten gedaan en die borduur ik zelf. Dat vind ik heel 
leuk! Ik ben dol op heel grote punchneedle patronen en ik probeer ze er zo oud en antiek 
mogelijk uit te laten zien. Voor mijn punchneedle patronen gebruik ik Sheep’s Silk garens van de 
Thread Gatherer. Die garens hebben iets - half zijde en half wol, heel mooi. Het is een genot om 
ermee te werken! 
 
Het nieuwste project waar ik mee bezig ben, is een enorm punchneedle ontwerp vol met met 
wijnranken, bloemen en vogels. Het was erg leuk om eraan te werken. Ik probeer het project nu 
af te maken en ik heb er al een lijst voor besteld. Het heeft VEEL achtergrond die moet worden 
ingevuld, maar ik heb het bijna af! Mijn volgende punchneedle patroon ligt al klaar. Ik kan niet 
wachten om ermee te beginnen!” 
 
Wat zou je doen als je geen ontwerper was? 
“Als ik geen ontwerper was, was ik misschien schrijver geworden. Dat is een creatieve kunstvorm 
en ik heb ontdekt dat ik creatief moet zijn om gelukkig te zijn. Ik denk heel vaak na over ideeën 
voor romans, maar ik heb nooit de tijd genomen om echt met schrijven te beginnen. Het zou een 
enorm project zijn dat heel veel tijd zou vergen. Ik denk dat het veel moeilijker is om een 
succesvol schrijver te worden dan een succesvol handwerkontwerpster. Ik ben helemaal gelukkig 
dat ik een handwerkontwerpster ben en ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou opgeven!” 
 
Wat doe je naast het ontwerpen van 
patronen? 
“Ik hou heel erg veel van vroeg-
antieke volkskunst. Ik haal bijna al 
mijn ontwerpideeën uit antieke 
merklappen, oude tapijten, 
volkskunst, schilderijen, tekeningen 
en vele andere kunstvormen. Vroege 
volkskunst is gemaakt door 'gewone 
mensen' die dingen in hun omgeving 
hebben getekend of geborduurd of 
geschilderd. Het was meestal heel 
eenvoudig en naïef. Dat inspireert 
me het meest. Ik houd ook veel van 
dieren en ik mag heel graag 
merklappen ontwerpen met dieren 
erin.” 
 
 
  
 
Je kunt Kathy volgen op Instagram: 
https://www.instagram.com/kathybarrick/  
  

https://www.instagram.com/kathybarrick/
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Kathy Barrick kerstpatronen en mijn persoonlijke favorieten  
Allereerst een overzichtje van de kerstpatronen die Kathy Barrick onder haar eigen naam heeft uitgebracht. 
Die Reindeer Games staat ook nog hoog op mijn te borduren lijstje. 

    
Esther € 13,50        Deer Santa € 11,50 

    
Reindeer Games € 10,50     And Heaven and Nature Sing € 15,95 

  
Dit is steeds een van mijn grote favorieten geweest. En een 
heel lieve dame heeft aangeboden om het model nu te 
borduren voor de winkel. Ik kan niet wachten tot we het 
terug krijgen en we er een prachtige lijst voor gaan 
uitzoeken. 
 
 
 
 
 
Peace on Earth € 13,50 
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Dan kunnen vervolgens een aantal oudere kerstpatronen die Kathy nog onder Carriage House Samplings 

heeft uitgebracht, ook niet ontbreken. Om te beginnen maar met de Hawk Run Hollow patronen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas at Hawk Run Hollow € 39,95 
 

Autumn at Hawk Run Hollow € 39,95  
 
 
 
En dan het patroon waar het allemaal mee begon, de Houses of Hawk Run Hollow. Daarnaast zie je Shores 
of Hawk Run Hollow, ik heb normaal gesproken niets met de zee, maar dit patroon vind ik zooooo mooi. 

  
Houses of Hawk Run Hollow € 35,95  Shores of Hawk Run Hollow € 35,95 
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En omdat het de kerstcatalogus is, ook nog een paar van de prachtige kerstsokken die Kathy heeft 
ontworpen. Het leuke van deze patronen is, dat ze niet specifiek voor de kerst bedoeld zijn en je ze dus het 
hele jaar kunt laten hangen.  

  
Quaker Stocking € 13,50     Noah’s stocking € 13,50 
 

  
Embroideress Stocking € 17,95   Ocean Blue Stocking € 20,50 
 
Meer patronen van Kathy Barrick vind je hier in de webshop: 
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-kathy-barrick/ 
 
En je kunt ook bij onze distributeur kijken, hier vind je ook oudere patronen van haar: 
https://tinyurl.com/y68omhdb 

https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-kathy-barrick/
https://tinyurl.com/y68omhdb
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Exclusief patroon van Kathy Barrick: Merry Christmas 
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The Prairie Schooler hoort gewoon thuis in de kerstcatalogus 

Hoewel er geen nieuwe patronen meer uitkomen van The Prairie Schooler (buiten dan de jaarlijkse santa), 
komen er wel steeds patronen terug in de collectie die je niet meer kon krijgen. En daar zitten weer een 
aantal bij die ik zelf zooooo leuk vind.  
Snowy Nights is een van mijn favoriete kerstornamentjespatroon. Het heeft echt die Prairie Schooler sfeer 
en je kunt elk blokje afzonderlijk borduren. Maar je kunt ze ook 3 x3 borduren op een lap. Starry Night is 
geborduurd op zwarte stof, dat is wel een uitdaging. Maar dan heb je ook gelijk een heel bijzonder 
borduurwerk. Ik vind vooral het silhouette van de huisjes erg mooi uitkomen op de zwarte stof. 

  
Snowy Nights € 13,50     Starry Night € 13,50 
 
Voor wie weg is van de oudere Prairie Schooler santa’s, is Saint Nikolas II een heel geschikt patroon. De 
kerstmannen passen echt bij de jaarlijkse santa’s die in de jaren 90 uitkwamen. Ik ben helemaal voor zo’n 
ouderwetse kerstversiering. En uiteraard kan ik het niet laten om de jaarlijkse santa ook op te nemen in de 
catalogus.  

  
St. Nicholas II € 13,50      Santa 2019 € 5,95 
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CM Designs: blokjes die je voor van alles kunt gebruiken 
Carolyn Manning is inmiddels een vaste naam in de winkel geworden. Vooral haar “blokjespatronen” zijn 
erg geliefd. En dat is te begrijpen, je kunt de blokjes 
namelijk voor van alles gebruiken. In de 2018 
Kerstcatalogus lieten we je al Jane’s Joy: Holiday Joy 
zien en hoe wij het patroon hebben gebruikt om een 
kerstdienblaadje te borduren.  
 
 
 
 
 

 
 Mistletoe € 10,50     Jane’s Joy: Holiday Joy € 16,95 
 
Dit jaar hebben we nog een kerstpatroon in de blokjesstijl. Mistletoe 
heeft wat grotere blokjes en is helemaal in mijn favoriete 
kerstkleuren. De blokjes lopen op een prachtige wijze in elkaar over 
maar je kunt ook kleine stukjes eruit borduren voor bijv. ornamentjes 
 
En voor iedereen die liever gewoon weet waar ze aan begint, zijn er 
de Christmas smalls, vier kleine patroontjes die je als ornamentje kunt 
afwerken. Bij de afwerking heeft Carolyn kraaltjes gebruikt, dat geeft 
dan weer net even wat meer bling aan je kerstornamentje. 
 
 
 

Christmas Smalls € 10,50  
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Prachtig nieuw kerstboek van Christiane Dahlbeck 
Een nieuw boek van Christiane Dahlbeck is altijd genieten. Maar als dat boek dan Winterwelt heet, dan 
wordt het Genieten met een hoofdletter. Ik heb zo’n bewondering voor haar manier van ontwepren. 
Zonder dat je idioot veel kleuren hoeft te gebruiken, kun je toch heel levensechte afbeeldingen borduren. 
De vogeltjes op de voorkant zijn al genoeg om mij helemaal in verleiding te brengen. En al de afzonderlijke 
figuurtjes van de tweede foto laten zich ook graag borduren als kerstornamentje. 

 
 
De foto’s van een aantal andere ontwerpen heb ik expres op 1 pagina geplaatst. Het ziet er uit alsof het een 
pagina is uit een super-de-luxe catalogus. Naast dat Christiane mooie patronen ontwerpt, neemt ze ook de 
moeite om de foto’s in haar boek er echt geweldig te laten uitzien.  
 
En een beetje humor heeft ze ook nog toegevoegd, want wie haalt er wel eens een kerstboom op met een 
bakfiets. Ik heb het nog nooit gezien, maar waarom niet? Het takje met sterretje in een potje is net een 
stilleven. Je hoeft niet altijd veel te borduren om een mooi effect te krijgen. 
 
De kerstboom linksonder komt hoog op mijn te borduren lijstje te staan. Zo simpel, zo eenvoudig en toch 
zo  mooi. Vooral de ruime lijst eromheen maakt het helemaal af. En dat een kerstborduurtje ook heel klein 
kan zijn bewijst de laatste foto wel. Soms gaat het gewoon om de manier waarop je het presenteert. Nu 
alleen nog zo’n hoge stop zien te vinden . 
 
Winterwelt is een boek met harde kaft, staat vol met kleurenfoto’s en de patronen zijn ook in kleur 
weergegeven. Het boek heeft 64 pagina’s en kost € 24,50.  
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Ik kon het niet laten om de drie maandboeken die alles met kerst en winter te maken hebben ook op  te 
nemen in deze catalogus. Zelf ben ik weg van November. Ik heb het haasje uit het maartboek geborduurd 
en wil nu graag deze ree nog borduren. Die laat ik dan op dezelfde manier inlijsten, zodat de onderkant 
van het patroon tegen de lijst aan komt. Verder zijn de huisjes een zwak van mij.  
 
In het decemberboek vind je o.a. deze prachtige krans. Ik zou het denk ik op de gestippelde stof borduren 
die we in Belfast en Edinburg hebben. Dan hoef je al die sneeuwvlokjes niet meer te borduren. 
 
Januari bevat vogeltjes, veertjes en sneeuwklokjes, past helemaal bij de maand. De musjes die erin staan 
zijn echt vogeltjes naar mijn hart. Ik heb ze vaak in de tuin, om te drinken, een stofbad te nemen of lekker 
in de zon te zitten. En het zijn van die eigenwijze vogeltjes. In Roden zitten ze op de winkelwagentjes van 
de Jumbo en daar is het een gekwetter van jewelste. Groot voordeel voor de mussen, de bakjes met 
vogelvet, pinda’s etc. staan naast de winkelwagentjes. Die musjes hebben een soort eigen “drive thru”.  
 

 
November € 14,50 
 

 
December  € 14,50 
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Januari € 14,50 
 
 
Recept 2 – Citroenvierkantjes  
 
Ingrediënten: 

 1 1/4 cup bloem 

 1 1/4 cup havermout 

 1/2 theelepel zout en nog een klein beetje extra 

 1/2 theelepel baking soda 

 1/2 cup kristalsuiker 

 1/2 cup lichtbruine basterdsuiker 

 3/4 cup boter, ongezouten en gesmolten 

 1 theelepel vanille extract 

 1 blikje 400ml sweetened condensed milk (staat 
vaak bij de Aziatische producten) 

 1 eetlepel fijn geraspte citroenschil 

 1/3 cup citroensap 

 2 grote eidooiers 

 1/2 theelepel citroenextract 
 
 
Heb je geen maatbekers voor cups, dan kun je hier zien 
hoeveel gram het is: 
https://uitpaulineskeuken.nl/2013/03/amerikaanse-
maten-cups.html 
 
 
 
Bereiding: 

1. verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Doe de bloem, havermout zout en baking soda in een beslagkom en meng het goed door elkaar. 

Voeg dan de kristalsuiker en bruine suiker toe en meng het door elkaar tot er geen klontjes meer 
zijn. 

3. Roer de vanilla in de gesmolten boter en giet dit over de droge ingredienten. Gebruik een lepel en 
blijf roeren tot de boter goed is opgenomen door de bloem/havermout. 

https://uitpaulineskeuken.nl/2013/03/amerikaanse-maten-cups.html
https://uitpaulineskeuken.nl/2013/03/amerikaanse-maten-cups.html
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4. Vet je bakvorm van 20 x 20cm in en doe de helft van dit kruimelige mengsel in de bakvorm. Met de 
achterkant van een lepel duw je het mengsel wat meer in de vorm, zodat het een gelijkmatige laag 
vormt. 

5. Bak deze bodem in ongeveer 15 minuten. Haal het uit de oven en zet het apart, laat de oven op 180 
graden staan. 

6. In een beslagkom doe je nu de sweetened condensed milk, citroen raps, citroensap, eidooiers en 
citroen extract en meng het goed door elkaar. 

7. Giet dit mengsel gelijkmatig over je gebakken bodem en verdeel de rest van de deegkruimels over 
de bovenkant. 

8. Bak het geheel nog een keer in 23-26 minuten tot de bovenkant lichtbruin is. 
9. Laat het geheel afkoelen tot kamertemperatuur en (dit is echt belangrijk), zet het geheel dan 1 uur in 

de koelkast. Het is superverleidelijk om alvast een stukje te proeven, maar je kunt het nu niet goed 
snijden. 

10. Haal de bakvorm uit de koelkast en snijd er 16 stukjes van. Bewaar de citroenvierkantjes in een 
luchtdicht bakje in de koelkast. 

 
Het is even een werkje, maar ik vind het meer dan de moeite waard. Van mij kan de vulling niet zuur 
genoeg zijn, ik voeg soms ook nog wat limoensap toe. 
 
        
Tralala – een diervrolijke kerst 
Wat geniet ik ieder jaar van de kerstpatroontjes van Tralala. Misschien vooral wel omdat er zo vaak een 
diertje op te zien is. Als ik naar mijn werk rijd, kijk ik elke dag of ik ook ergens reeën zie. Er zijn een paar 
plekken waar ze regelmatig te zien zijn en daar kan ik dan echt van genieten. En hoewel ik echt geen 
levende muizen in mijn huis wil, vind ik al die geborduurde muisjes hartstikke leuk. Douce nuit heeft zelfs 
een muisje in de zak van de kerstman zitten. Merry Christmas is een leuke combinatie van een beetje 
merklap en heel veel Tralala. En dat rendiertje in de wolken geeft de kerstman alvast het volgende kadootje 
aan. Zucht…….   

   
Douce nuit € 11,50     Merry Christmas € 11,50 
 
Père Noël hebben we voor de kerstworkshop in juli gebruikt. Wij hebben ons exemplaar afgewerkt in een 
passepartout hart. We hebben nog een paar pakketten van deze workshop te koop, daarbij ontvang je dan 
ook de stof (12,6dr/cm met een glittertje), de garens, flanel voor het inlijsten en uiteraard de twee 
passepartouts. Een pakket kost 40 euro en staat in de webshop.  



46 
 

Coupe de Noël is het volgende patroon in de Coupe de serie waar al diverse patronen in verschenen zijn. 
Corinne heeft dit patroon over 1 draadje geborduurd en dat maakt het wel heel mooi. 
 

  
Père Noël € 11,50   Coupe de Noël € 11,50 
 
Nuit magique doet mij denken aan een magisch bos waar je zomaar de kerstman tegen kunt komen. En 
waar de cadeautjes gewoon aan de boom hangen. Moet toch bijzonder leuk zijn om daar te wandelen . En 
misschien kom je Miss and Mister Snowman dan ook wel tegen.  

  
Nuit magique € 11,50     Mr and Mrs Snowman € 11,50 
 
 
Imaginating 
De “Let’s” patronen van Imaginating maken mij altijd vrolijk. Het is net een soort zoekplaatje naar alle 
woorden die erin verwerkt zijn. Wij hebben de Let’s Have Fun With Yarn en de Let’s Sew patronen 
geborduurd voor de winkel en dan een handgeverfd garen gebruikt. Daar krijg je dan toch net even wat 
meer effect mee.  
 
Voor de jas van de kerstman en het groen zou ik ook een handgeverfd kleurtje garen aanraden. En dan leuk 
een gouddraadje voor zijn gesp en het bovenste pakje.  
 
Voor het lijfje van Rudolph en de strik kun je ook heel goed handgeverfd garen gebruiken. Kan je helemaal 
je eigen touch er aan geven. Of ik de sneeuwvlokken in blauw zou borduren weet ik niet, ik zou gaan voor 
een iets donkerder achtergrond en dan mooi met metallic wit garen van Rainbow Gallery de 
sneeuwvlokken borduren. En misschien een belletje aan de strik bevestigen? Want het is per slot van 
rekening kerst, dan mag het wel een beetje glimmen.  
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Let’s Find Santa € 6,95    Let’s find Rudolph € 6,95 
 
De ornamentjes hieronder kun je zowel bij elkaar als gewoon los borduren. Ik denk dat ze het ook heel 
goed doen op ons geperforeerde papier. Dan kun je ze mooi in hun vorm uitknippen en op een kaart 
plakken. 
 

 
Peace ornaments € 6,95    PB01 € 4,35   PB10 € 5,15 
 
 
Een map vol verrassingen – de grabbag 
Voor iedereen die niet langs kan komen maar toch wil 
genieten van onze jaarlijkse uitverkop, hebben we ook dit 
jaar weer de grabbag in de aanbieding.  
 
Je ontvangt een Action map vol met patronen en daar 
voegen we dan nog (handgeverfde) garens en band aan toe. 
De grabbag kost € 24,95 en bevat voor meer dan € 100 euro 
aan patronen, (handgeverfde) garens, band en andere 
goodies die we tegenkomen.  
      
Laat je verrassen en bestel zo’n grabbag voor het te laat is. En 
voor alle duidelijkheid, we doen de patronen in zo’n handige 
map van de Action, dat verstuurt namelijk een stuk beter 
dan zo’n prachtige kerstzak van de kerstman. Maar ja, voor 
de foto was dit toch veel leuker ;-). 
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Kerstaardbeitjes van Erica Michaels  
Voor de aardbeiworkshop in September hebben we dit jaar een aardbeitje van Erica Michaels geborduurd. 
Die had natuurlijk niets met kerst te maken, maar gelukkig heeft Linda ook een stel aardbeitjes die juist wel 
voor de kerst zijn. St. Nick’s Berry vind ik echt geweldig leuk. Het aardbeitje links is geborduurd op linnen 
en het rechteraardbeitje op zijden gaas. Daar borduur je dan 16 halve kruisjes per centimeter, dus het 
aardbeitje is een stuk kleiner, maar er kan ook veel meer details op geborduurd worden. Het stukje zijden 
gaas zit bij het patroon net als een uitleg over hoe  je het moet borduren. 

   
St. Nick’s Berry op linen € 10,50  St. Nick’s Berry met zijden gaas € 17,95 
 
Deze Mistletoe kussentjes vond ik zo leuk, dat ze een plekje in de catalogus hebben gekregen. Je kunt ze 
alledrie op linnen borduren, dat is lekker makkelijk. Het andere patroontje is geborduurd op zijden gaas, 
dus dat is echt een mini-kussentje. 

  
Misteletoe Kisses op linen € 16,95  Jolly Soul € 16,95 (met zijden gaas)  
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Kerstpatronen van diverse ontwerpsters    
We hebben ook nog een verzameling patronen van diverse ontwerpsters. Ik ben heel benieuwd naar 
Winter Lace, dit is een patroon in Oekraïens witwerk en heel geschikt voor beginners. Winter Garden zijn 
allemaal sneeuwvlokjes in stiksteekjes die je borduurt met metallic garen, perle garen en kraaltjes.  

  
Winter Garden  € 11,50     Winter Lace € 9,25 
 
Van Shakespeare’s Peddler hebben we een tijdje niets gehoord. Maar Theresa is weer helemaal terug en dat 
betekent dat sommige oudere patronen ook weer beschikbaar zijn. Ik ben al lang een fan van 
Christmasland, want tja, huisjes en kerst, dat is voor mij genoeg om helemaal blij te worden. 

 
Christmasland – Shakespeare’s Peddler € 11,50 
 
 
JBW Designs heft dit mooie Scandinavische merklapje 
uitgebracht voor de kerst. Ik kan me er al op verheugen om een 
mooi lapje stof uit te zoeken. Misschien ga ik ‘m wel borduren op 
ons nieuwe Bergen linnen, dat heeft 9 kruisjes/cm ;-).  
 
A Scandanavian Christmas – JBW Designs € 11,50 
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Het patroontje And Rudolph van La D Da is heel handig, als je een geheugensteuntje nodig hebt voor de 
namen van de rendieren die de slee van de kerstman trekken. Fine Pair is van dezelfde ontwerpster als 
onze Sampler Santa die vorig jaar op de voorkant van de kerstcatalogus stond. Wij hebben het plan om 
volgend jaar de kerstman een maatje te geven in de vorm van deze sneeuwman, wat een schatje. 

  
And Rudolph – La D Da € 11,50  Fine Pair – The Needle’s Notion € 13,50 
 
Een heerlijk primitief kerstkussentje van Abby Rose Designs, ik vind het helemaal passen bij een beetje een 
ouderwetse kerst. En zo’n roestige bel doet het helemaal goed. En Sara Guermani heeft een nieuw 
kerstlandschap uitgebracht, compleet met kerststal in de rechterbovenhoek. Ik houd zo van dit soort 
patronen, je ziet elke keer weer iets anders en kunt de afzonderlijke huisjes, boompjes en figuurtjes weer 
goed gebruiken voor kleinere projecten. 

  
Primitive Merry Xmas pillow – Abby Rose € 10,50  Sara Guermani - White Christmas € 26,00 
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De kleine kerstsokjes van ScissorTail Designs zijn ideaal voor de kerstboom. Kies je favoriete kleurtjes 
groen rood en bruin uit en je kunt zo aan de slag. Het rendiertje van Ink Circles is heel geschikt als 
ornamentje en om de huidige texttaal in te verwerken. Voor iedereen die zich afvraagt waar TL DR voor 
staat, dat is: Too Long Didn’t Read (te lang niet gelezen).  

   
Christmas Stocking Ornaments € 10,95  Deer Me – Ink Circles € 6,95 
 
Van Lindner hebben we ook twee nieuwe kerstpatronen. Ik vind de kerstkaboutertjes heel leuk. Je kunt ze 
overal voor gebruiken en op alle Lindner patronen vind je nog ideeën over hoe je de patroontjes kunt 
borduren. De beide hoekmotieven bijvoorbeeld kun je heel mooi voor een kerstmerklap gebruiken. 
Van Glanzlichter ben ik erg gecharmeerd van de kerstman met roodborstje. Zo heel af en toe zie ik er eentje 
in de tuin en dat is toch genieten. 

 
Weihnachtswichtel € 7,50    Glanzlichter € 7,50 
 



52 
 

Kerst met Cathy van Hands on Designs 

Cathy heeft weer een bijzonder leuk kerstontwerp gemaakt voor haar Chalk Full serie. Na de zonnebloemen 

en spookjes zijn er nu kerstmangezichtjes in een glas vol met kerstsfeer. Ik vind deze serie echt heel leuk, 

vooral omdat de kleuren op de antracietgrijze stof zo mooi uitkomen. Grappig om te zien hoe een donkere 

stof de uitstraling van een patroontje helemaal verandert. Het kleine Merry kussentje zou ik het liefste gelijk 

gaan borduren, wat een schatje. 

 

Voor iedereen die haar kerstboom nog wil versieren, zijn er de Cranberry Wishes ornamentjes. Ik ben gek 

op cranberries en heb ze al voor diverse doeleinden gebruikt rond de kerst. Dit patroontje lijkt dan ook wel 

alsof cathy het voor mij gemaakt heeft. 

  
Chalk Full: Merry € 11,50    Cranberry Christmas € 11,50 
 

Van eerder dit jaar is Ready Set Snow, een hartstikke lief sneeuwmannetje die ik in februari heb geborduurd. 

Als je niet zo enthousiast bent over de Engelse woorden, dan kun je die makkelijk weglaten. Ik moet eerlijk 

bekennen dat ik de letters die Cathy voor haar ontwerpen gebruikt echt prachtig vind. 

 

Tot slot hebben we nog Winter Wonderland Farm, een van de boerderijen die Cathy heeft ontworpen op 

basis van de tekeningen van Priscilla (link toevoegen). De sneeuwmannen leven zich helemaal uit, hebben 

de truck meegenomen om lekker rond te rijden, de kippen, varkentjes en koe kijken vol verbazing toe. 

Heerlijk zo’n patroon waar je van alles in kunt ontdekken. Ook dit patroon is op antracietgrijze stof 

geborduurd, die we zowel in 12,6dr/cm als 14dr/cm hebben (Belfast en Edinburg).  

  
Ready, Set Snow € 6,95    Winter Wonderland Farm € 13,50 
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De trio’s van Waxing Moon Designs  
Als je huisjes ontwerpt en er dan ook nog 3 in een patroon stopt, dan heb je al snel mijn aandacht. Dus toen 
Jacqueline van Waxing Moon Designs met haar Trio-serie uitkwam, was ik helemaal onder de indruk. Zo’n 
geval van, het liefste zou ik alle huisjes zelf borduren, maar ja, ik houd ook erg van slapen. Gelukkig heeft 
Coby inmiddels een van de Trio-patroontjes voor de winter geborduurd zodat we die in ieder geval 
kunnen laten zien. Wij hebben ervoor gekozen om de huisjes allemaal naast elkaar te borduren.  
 
Hieronder zie je de twee patroontjes voor de winter en kerst, in de webshop vind je de andere patroontjes 
van deze serie.  

   
Winter House Trio € 10,50    Christmas House Trio € 10,50 
 
En zijn huisjes niet jouw ding, dan kun je nu ook kerstboompjes borduren. Ik zie het helemaal voor me en 
dan in zo’n verweerd, houten lijstje. Of borduur het kersttafereeltje van Merry Christmas, ik vind het 
rendier erg leuk voor de bovenkant van een doos. En met zo’n vierkant patroon, moet het lukken om er een 
doos bij te vinden. 

  
Christmas Tree Trio –€ 10,50   Merry Christmas € 9,25     
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Nieuw decemberavontuur met Historische Stickmuster  
We zijn heel blij dat we alvast het decemberavontuur van Historische Stickmuster kunnen aankondigen. 
Misschien heb je het al op hun Facebookpagina of blog gelezen, maar vanaf 30 november vind je het 
patroon Farben des Weihnachten in 24 delen op hun blog. Ik vind het een bijzonder genereus 
decembercadeau.  
 
Je moet de 24 delen wel gelijk opslaan op je computer, want in januari worden ze allemaal verwijderd. 
Gewoon elke dag op een vast tijdstip even kijk op het blog en genieten van al het moois dat je ziet. 

 
Wij bieden vanaf half november een garenpakketje aan om dit prachtige patroon mee te borduren. Je 
ontvangt in totaal 8 strengetjes garen (je hebt 2x de goudgele kleur nodig) en kunt eventueel ook stof erbij 
kiezen. Aan een lap van 50 x 70cm heb je genoeg en wij gaan voor ivoorkleurig linnen (kleurnummer 101). 
 
Elke dag een blokje borduren is misschien wat veel van het goede, maar tijdens de kerstdagen heb je dan 
een prachtig project om mee aan de slag te gaan.  
 
 
Tot besluit  
De klus is bijna weer geklaard, de kerstcatalogus is klaar, ik ga de laatste producten alvast op de website 
zetten en dan kan vanaf donderdag 10.00 uur de 
pret beginnen. Nu is er altijd wel een product dat 
er tussendoor glipt en bijna niet in de 
kerstcatalogus zou zijn opgenomen. Dit jaar 
waren dat de A5-mapjes. Je krijgt er eentje als 
cadeautje maar je kunt ze ook per 5 kopen in de 
winkel.  
De mapjes zijn ideaal voor kleinere projecten, 
leuk om weg te geven en ook handig voor 
bijvoorbeeld bonnetjes die je moet verzamelen. 
Kortom, multifunctionele mapjes. Een setje van 5 
koste € 3,50. 
 
En dat was het dan echt, na ruim 10.000 woorden 
is de kerstcatalogus klaar. Ik hoop dat je ‘m met 
veel plezier hebt doorgenomen.   
        


