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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, november 2018 
  

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 
 

De laatste dagen is het een en al activiteit in de winkel. Om 

alles in kerstsfeer te krijgen, hebben we eerst alles uit de 

winkel gehaald. En dan ziet de winkel er maar kaal en 

ongezellig uit. Het geeft ons wel de gelegenheid om alles 

heel goed schoon te maken ;-).  

 

Voordat we dan beginnen met het inrichten, proberen we 

eerst een soort thema te bedenken. Dit jaar gaan we ervoor 

om per ontwerper zoveel mogelijk modellen bij elkaar te 

hangen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, want de plaatsen waar 

we modellen kunnen ophangen is beperkt en niet elk 

schilderijtje past op elke plek. Het is dus even puzzelen. 

 

Dan komen de dozen met kerstmodellen van boven en gaan 

we alles uitpakken. Zoveel mogelijk om ons heen neer 

leggen en in dit geval dus, zoveel mogelijk per ontwerpster 

neerleggen. Dit jaar hebben we ook een nieuw kastje en een 

antieke houten doos die we ook kunnen gebruiken. En we 

hebben nieuwe verlichting in de ramen. Daar zijn we zelf dan weer heel blij mee.  

 

Tijdens het inrichten komen we soms tot de conclusie 

dat iets niet werkt of op de verkeerde plek hangt. Dus 

dan begint de puzzel weer opnieuw en gaan we op 

zoek naar een andere plek. Als alles dan 

hangt/staat/ligt waar het hoort, komt de “finishing 

touch”. Nog een snoer lichtjes hier, wat dennenappels 

daar, een paar kerstballen, een (nep!)waxinelichtje, die 

details die maken het echt af.  

 

Hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien, dat kun je 

zelf bekijken tijdens onze Kerst Open Dagen, maar 

ook daarna houden we de winkel nog in kerstsfeer. 

Tijdens de Kerst Open Dagen vind je in de keuken 

allemaal patronen, garens, stoffen, accessoires en modellen die we voor een leuk prijsje van de hand doen. 

En een kopje koffie/thee met wat lekkers is inmiddels ook traditie geworden.  

 

Wij hebben weer heel veel zin in deze dagen, voor ons is het ieder jaar een feestje om iedereen te zien en om 

te genieten van de gezellige sfeer in de winkel.  

 

In de kerstcatalogus hebben we dit jaar een interview en patroontje van Rosewood Manor Designs en Plum 

Street Samplers. En geheel nieuw is dat je alles wat in de kerstcatalogus staat, ook terugvindt in de webshop, 

onder Kerstcatalogus 2018.  

 

Neem een kopje thee of koffie en ga er lekker voor zitten. Veel plezier met de kerstcatalogus en wellicht 

zien we je binnenkort weer in de winkel. 

 

Hartelijke groeten, 

Reina, Ria en Annemiek 
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Het cadeautje: Ansichtkaarten van De Handwerk Boetiek       
 
Ieder jaar houden we een soort brainstormsessie om te bedenken wat voor cadeautje we dit jaar met de 
Kerst Open Dagen gaan uitgeven. Zo’n cadeautje moet vooral bruikbaar zijn, maar ook goed te versturen 
zijn. We hebben ooit een jaar naaldenkokertjes weggeven en dat was met de post niet zo’n groot succes ;-). 
 
Dit jaar hebben we iets heel anders bedacht, namelijk ansichtkaarten. Die kun je zowel gebruiken als 
makkelijk versturen. Maar ja, wat moet er dan op die ansichtkaarten staan? 
 
En dus hebben we eerst een vrijdagochtend besteed aan het bedenken van 10 verschillende onderwerpen 
voor de ansichtkaarten. We wilden een mooi overzicht geven van wat we in de winkel verkopen, ons 
sfeertje overbrengen, maar het moesten ook kaarten zijn die leuk waren om te versturen en te ontvangen. 
 
Uiteindelijk hadden we 10 onderwerpen en daarna hebben we op een maandag alle foto’s genomen. Dat 
was nog een klusje op zich. De modelletjes en spulletjes moesten steeds in scene gezet worden, het licht 
moest meewerken en het weer moest meewerken. 
 
Hilarisch was het fotograferen van de rode merklapjes. Mijn moeder en Coby hielden een groot kleed 
omhoog om voor een egale achtergrond te zorgen. Maar omdat het hard waaide, bleven de merklapjes niet 
op het rekje liggen. Dus moest Coby eerst weer de merklapjes herschikken en dan snel het kleed 
vasthouden. Datzelfde kleed vloog de dames vervolgens weer zo’n beetje uit de handen omdat het zo groot 
was. En uiteindelijk bleek dat het mooier was om helemaal in te zoomen op de merklapjes en was het kleed 
dus helemaal niet nodig. Maar wij hebben wel heel hard gelachen. 
 
De ansichtkaarten zijn verdeeld over 2 setjes. Elk setje bevat 5 kaarten en kost 2,95. We hebben ze 
simpelweg setje A en setje B genoemd. Speciaal voor de Kerst Open Dagen kun je beide setjes aanschaffen 
voor 5 euro. Die zie je op de volgende pagina.  
 
Iedereen die in de winkel of de webshop voor 10 euro iets aanschaft, krijgt twee van de kaarten alvast 
cadeau. Wij hebben gekozen voor de kerstman (het zijn per slot van rekening onze Kerst Open Dagen) en 
voor de zijden garens foto. De eerste ook omdat ik gek op kerst ben en de tweede omdat wij elke dag 
genieten van de kleuren van de Soie d’Alger garens. 
 

  
 
We hopen dat jullie de kaarten net zo mooi vinden als wij en dat ze vooral heel veel plezier gaan brengen 
bij diegene die ze ontvangen. 
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Setje A € 2,95 
Van boven naar beneden en van links naar rechts: 
Onze letterbak, antiek naaigerei en Marker bandjes, de Soie d’Alger wand in de winkel, de aardbeitjes uit 
Deck the Halls van Blackbird Designs en antieke naaispulletjes.  
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Setje B € 2,95 
Van boven naar beneden en van links naar rechts: 
Rode merklapjes, Sweet Pea en Sampler Hare van La D Da, Sampler Santa van The Needle’s Notion, allerlei 
patroontjes van Hands on Designs en de Cracker Animals serie van Stacy Nash Designs 
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Homespun Elegance, terug van weggeweest 
 
We hebben een tijdje niet zoveel gehoord van Homespun Elegance. Maar nu voor de kerst heeft Sandra 
drie heel leuke ornamentjes uitgebracht. De kleurenschema’s zijn voor de 3 ornamentjes bijna hetzelfde, 
dus als je eenmaal je garen en stof bij elkaar hebt, kun je zo aan de slag. 
 

Als eerst hebben we Yule House. Ik heb er eens naar zitten kijken 
en je kunt er ook Kerst huis van maken. Dat heeft evenveel letters 
namelijk ;-). Kan een beetje puzzelen zijn met de breedte van de 
letters, maar volgens mij komt dat wel goed. En dan vooral 
onderaan bij de mand met kerstballen wel 2018 borduren, dat 
blijft altijd leuk als herinnering. Ook leuk om te borduren voor 
iemand die dit jaar voor het eerst kerst viert in een nieuw 
huis/appartement/kamer.  
 
Yule House € 8,75 
 
 
 

 
Daarnaast is er Never Enough Santas. En geheel volgens de 
titel van het patroontje krijg je een hele stapel kerstmannen. 
Maar het liefst zes in totaal, genoeg voor een basketbalteam. 
Die kerstman die zo lekker achterover ligt in de slee vind ik 
het leukst. Die heeft het goed bekeken. De tekst hier 
aanpassen wordt wat lastige, maar je kunt ook de 3 
kerstmannen die je aankijken linksboven borduren en dan als 
borstbeelden.  
 
Never Enough Santas € 8,75 
 
 
 
 

 
Als laatste deze sneeuwman. Ik zou misschien iets 
sprekender kleuren kiezen voor het patroontje. Vooral de 
muts en sjaal mogen van mij er wel wat meer uitspringen. 
En die sneeuwvlokken rechts zijn ook leuk om te borduren 
met een glitterdraadje. Of hang er een ijskristalbedeltje aan. 
Of zo’n leuk knoopje van Just Another Button, dat geeft het 
net wat meer uitstraling. 
 
I love Snow € 8,75 
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Heart in Hand Needleart: vrolijke kerstmannen 
 
Cecilia publiceert al jaren een kerstman. Ik vind ze altijd heel leuk, het zijn vrolijke mannetjes en Cecilia 
gebruikt vrolijke kleuren. Ze heeft echt haar eigen stijl en dat zie je terug in de patroontjes. 
Dit jaar heeft de kerstman een bijzondere jas, namelijk een oranje jas! Voeg daarbij een rood met witte 
stippen broek en je snapt denk ik wel wat ik bedoel met een vrolijk mannetje. In dit kleinere patroontje 
zitten weer heel veel details, let op de vogel op de snor van de kerstman en dat uiltje bovenop de stok. 
Het patroontje bevat nogal wat kleuren handgeverfd garen. Laat je daardoor niet afschrikken. Het is een 
ideaal patroontje om gewoon je garendoos te pakken en kleurtjes te kiezen. Wij hebben wel een 
handgeverfd garentje gebruikt voor de jas en de rode broek, maar verder hebben wij ook gewoon gebruikt 
wat al aangebroken was. En zoals je kunt zien, dat geeft een prachtig effect. 

     
Wee one - Santa 2018 met knoopjes 9,75  Wee one - Santa 2017 met knoopjes 9,75 
 
Ik kan het niet laten om de kerstman van vorig jaar ook te laten zien. Op mooie rode stof, met vooral veel 
wit garen is het echt een heel speciaal kerstmannetje geworden. Wij hebben een prachtige rode Belfast voor 
je waar je deze kerstman op zou kunnen borduren. En laat er nou net zo’n rood lapje in het 
glinsterstofjespakketje zitten ;-). 

    
Bird in Hand – Christmas € 9,75 Bird in Hand – Winter € 9,75 
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Ik ben weg van vogeltjes, die kun je wat mij betreft op elk patroontje wel toevoegen. Cecilia heeft een serie 
uitgebracht die Bird in Hand heet en waarvan we inmiddels de Halloween en kerstversie hebben en een 
seizoenenserie. Ik vind ze echt geweldig. Ze zijn afgewerkt als kleine kussentjes en ook voor deze 
patroontjes geldt, zet je garendoos maar klaar. 
De kerstversie is helemaal naar mijn smaak: rood, wit, groen en bruin zijn de hoofdkleuren, wat wil een 
mens nog meer? En ik geniet echt van alle details, het is net een soort zoekplaatje. Maar bovenal vind ik die 
vogel zo leuk, het doet mij een beetje denken aan de dikke huismussen die hier in de tuin zitten. En dan in 
een kerstpakje. Ik weet wel, het is een kardinaal, maar in mijn gedachten, heb ik gewoon zo’n huismus 
aangekleed als kerstman. 
 
Dit is een van de patroontjes uit de seizoenenserie van Bird in Hand. En wat een lief patroontje. De muts 
bovenop het hoofd van de vogel wappert achter hem aan, alsof de vogel haast heeft om op tijd thuis te zijn 
voor het kerstfeest. Wij hebben het voorbeeld van Cecilia gevolgd en er zo’n leuk kussentje van gemaakt. 
En deze blijft gewoon nog een tijdje staan in januari. 
 
Dan heeft Cecilia ook nog 3 schattige ornamentjes uitgebracht. 
Ik ben nog druk bezig om Holly Jolly Holiday te borduren, we 
zullen zien of het lukt om die op tijd af te hebben. Het is in 
ieder geval genieten. Ik heb mijn doos Sampler Threads erbij 
gezet en daar haal ik de kleurtjes uit. Je kunt het patroontje 
rond afwerken, maar eventueel is het ook mogelijk om het 
vierkant af te werken.  
 

Holly Jolly Holiday € 6,95  
 
In dezelfde stijl zijn de Merry Making Mini ornamentjes. Snel te 
borduren, leuke motiefjes en heel toepasselijk. Je kunt de 
kleuren volgen zoals op het patroontje of er je eigen invulling 
aan geven. Ik vind vooral de aquakleur die Cecilia gebruikt 
heeft erg leuk. De embellishments zitten er bij, dus je kunt zo 
beginnen. 
 

  
O Be Joyful € 8,25      Merry Christmas € 8,25 
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The Prairie Schooler - met pensioen maar toch niet helemaal 
 
Het was even schrikken toen The Prairie Schooler aankondigde 
dat ze met pensioen ging. Ik mis nog steeds de spanning van 
kijken in juli welke kerstpatronen uit zouden komen. Gelukkig 
hebben we de afgelopen drie jaren ieder jaar nog een PS 
kerstmannetje gezien. Ik heb ze alledrie geborduurd, als een 
soort eerbetoon aan The Prairie Schooler, maar vooral ook 
omdat ik ze zooooo leuk vind. 
Dit jaar is de kerstman vergezelt van een sneeuwman en een 
konijntje. Vooral dat konijntje vind ik zo lief. Ik heb het 
patroontje geborduurd op 10 draads stof, dat is zo 
ontspannend. Het patroontje wordt dan ook net wat groter en 
heeft de perfecte maat voor een kussentje. Ik ben maar wat blij 
met mijn drietal kussentjes. 
 

Santa 2018 € 5,95  
 
 
Onze distributeur heeft de rechten gekocht van oude 
patronen van The Prairie Schooler en dat betekent dat 
met enige regelmaat out-of-print patronen weer 
uitkomen. Dit jaar zijn er drie kerstpatronen 
bijgekomen. 
De eerste is een patroon met drie engelen. Ik zeg maar 
eerlijk dat ik niet echt weg ben van engelen borduren. 
Maar deze engelen vind ik gewoon heel mooi. Vooral 
die zwarte stof doet echt veel. Je hebt de keuze uit 
Belfast linnen (12,6dr/cm), zwarte aida (7 bosjes/cm) 
of zwarte Jobelan (11dr/cm). Natuurlijk kun je een 
andere kleur stof nemen, maar het dramatische effect 
van de zwarte stof mis je dan wel. 
 
 Angels € 13,50 
 
 
 

 
 
 

Christmas Samplers € 13,50  
Dan zijn ook de Christmas Samplers opnieuw 
uitgebracht. Dit zijn de meer traditionele 
patronen van The Prairie Schooler, drie grotere 
patronen die elk een bepaald kerstthema 
behandelen. Het eerste patroon laat de 
kerstboom schitteren, het tweede patroon gaat 
over The Night Before Christmas en het laatste 
patroon gaat over de geboorte van Jesus. 
 
 
 
 
 



12 
 

Een heel ander patroon is Christmas Alphabet, ik heb er echt naar uit gekeken dat dit patroon weer 
beschikbaar was. Het patroon bestaat uit 26 kleine patroontjes die passen bij de letter van het alfabet. Nu is 
het natuurlijk in het Engels, maar eventueel kun je nog wel wat wisselen. Aan de andere kant, het zijn 
gewoon heel leuke motiefjes. 
Een aantal jaren geleden heb ik kerstornamentjes gezien die een oma had geborduurd voor haar 
kleinkinderen. Ze had voor elk kleinkind de letter van hun naam geborduurd en afgewerkt als ornamentje, 
zo leuk. En het voorbeeld op het patroon van zo’n banner is ook wel heel leuk. Kortom, mogelijkheden te 
over. 

    
Christmas Alphabet € 13,50 
 
 
 
Barnyard Christmas € 13,50 
 
 
En we hebben nog een 
patroon van stal gehaald 
dat al wat ouder is, maar oh 
zo leuk, Barnyard 
Christmas. Acht 
boerderijdieren zijn 
omgetoverd tot een 
kerstornamentje. Heel leuk 
om te borduren en je kunt 
ze afwerken in zo’n 
taartvormpje. Een geblokt 
lintje erbij en een paar 
belletjes en je kunt ze zo in 
de kerstboom hangen. Wij 
hebben ze geborduurd met 
een paar van de nieuwe kleuren van DMC die vorig jaar zijn uitgekomen. Daardoor zijn de diertjes wat 
zachter van kleur geworden. Maar met de kleuren van The Prairie Schooler zelf kun je ook heel goed aan 
de slag. 
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Voor alle patronen geldt dat je ook heel goed een deel van het patroon kunt gebruiken voor een 
ornamentje. Ik weet echter uit ervaring dat als je het gehele patroon borduurt, je een heel indrukwekkende 
kerstlap hebt. De patronen zijn allemaal met DMC geborduurd op 12,6draads Lambswool linnen. 
 
 
Recept 1: Zuurkoolschotel van mijn moeder 
 
Mijn moeders zuurkoolschotel is gewoon heerlijk. Aangezien ik ‘m zelf niet maak, kan ik dat gewoon 
zeggen. Het is echt een gerecht voor deze tijd van het jaar. Maar als ik eerlijk ben, mijn moeders 
zuurkoolschotel kan ik op elk moment van het jaar wel eten. 
 
Wat heb je nodig? 
500 gr wijnzuurkool 
4 uien 
50gr boter 
500 gr rundergehakt 
gehaktkruiden naar smaak 
2 ons katenspek 
1 blik ananas (1/2liter blik) 
3 bananan 
dubbele porti Maggi aardappelpuree 
paneermeel 
ovenschaal van XXliter 
 
Bereidingswijze: 

 De zuurkool licht uitknijpen en wat 
fijner snijden 

 Het gehakt kruiden met de gehaktkruiden. 

 De uien in een koekepan fruiten, uit de koekepan halen en apart zetten. 

 Het gehakt rul braden in de koekepan. 

 De ovenschaal bekleden met katenspek. 

 Hierop het uienmengsel scheppen en daarna het gehakt. Vervolgens voeg je de zuurkool toe. 

 Snijd de ananas en gepelde banaan in stukjes en leg deze op de zuurkool. 

 Maak de aardappelpuree klaar volgens de aanwijzigingen op de verpakking. 

 Bedek het geheel met de aardappelpuree en strooi er paneermeel over. 

 Zet de schotel ongeveer 1 uur in de oven op 175 graden. 

 Als de schotel klaar is, even laten staan en dan maar genieten. 
 
Je kunt deze zuurkoolschotel ook goed invriezen. Of de volgende dag opbakken in de koekepan, lekker 
zo’n korstje eraan krijgen en dan op een boterham. Heerlijk. 
 
Abby Rose Designs: prachtige kussentjes 
 
Hadden we vorig jaar heel leuke mini-kerstsokjes (zoals bijvoorbeeld 
Tulip Basket Ornament € 8,75) van Abby Rose Designs, dit jaar heeft 
ze twee heel schattige kerstkussentjes uitgebracht. Ik ben weg van die 
letters die in zo’n blokje staan. Dat geeft dan weer een extra cachet aan 
zo’n woord. En als ze er dan ook nog een huis bij zet, tja, wat kan ik 
zeggen, dan wil ik zo wel beginnen. 
 
Je kunt de patroontjes uiteraard als kussentje afwerken, maar in een 
klein vierkant lijstje lijkt het mij ook heel mooi. Of misschien kun je 
een vierkant dienblaadje op de kop tikken, dan heb je een zeer 
stemmig kerstdienblaadje in huis. 
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Merry and Bright € 10,50     Merry Little Christmas € 10,50 

 
En als je nog op zoek bent naar een kerstdorpje 
om te borduren, dan kun je aan de slag met 
Hometown Christmas. Zie je dat er zelfs een 
handwerkwinkel is? Ik vind het een geweldig 
leuk patroon. En het randje rondom de huisjes 
kun je ook heel goed voor een kersthanddoekje 
gebruiken.  
 
 
 Hometown Christmas € 13,50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karen Kluba van Rosewood Manor Designs: van ontwerpster van borduurpakketten tot een gevestigde 
naam.  
 
Dit is misschien wel een van de grootste verrassingen geweest toen we het interview terugkregen. Ik had 
nooit kunnen bedenken dat Karen ooit begonnen is als ontwerpster voor pakketten van Janlynn. Veel 
plezier met dit inspirerende verhaal over hoe een carrière soms ontstaat uit een toevallige beslissing.  
 
Kun je ons iets over jezelf vertellen en hoe je met ontwerpen bent begonnen?   
“Als kind borduurde ik al. Ik was lid van 4-H (https://en.wikipedia.org/wiki/4-H) , een organisatie die 
jonge mensen kennis laat maken met vaardigheden voor op de boerderij en in het huishouden. Ik leerde er 
o.a. werken met een naaimachine en het maken van kleding.  
 
Jaren later, toen mijn 2 dochters op de basisschool zaten begon ik te werken voor Better Homes & Gardens 
Craft Creations. Dit is een organisatie die een werkwijze heeft die te vergelijken is met Tupperware 
(bijeenkomsten bij mensen thuis), alleen gaven wij les in handwerken. Ik deed voornamelijk Needelpoint, 
Crewel borduren en voorbedrukt borduren en ontwierp zelfs dingen voor mijn eigen plezier, maar geen 
kruissteek telpatronen. 
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Toen ik dat voor het eerst leerde, wist ik zelfs niet dat 
alle kruisjes dezelfde kant op gemaakt moesten worden, 
maar het duurde niet lang voordat ik verliefd werd op 
kruissteekjes. Geloof het of niet, maar mijn eerste 
ontwerpen waren kleine, snel te borduren projecten, 
omdat ik begonen ben met het verkopen van 
geborduurde artikelen die ik zelf had ontworpen. 
 
Omdat de verkoop beter liep dan ik kon bijhouden met 
borduren, huurde ik lokale borduursters in. Het inlijsten 
deed ik zelf. Ik verzon van alles om de geborduurde 
werkjes aan te bevestigen, zoals bv geverfde deegrollers, 
“heksenbezems” of wat je ook maar met een geborduurd 
werk kan versieren. Hierna had ik samen met een 
vriendin  een kado winkeltje waar we onze zelfgemaakte 
producten verkochten.  
 
Na 5 jaar verhuisden we voor het werk van mijn man 
naar Ierland en Engeland (ieder 2 jaar). In Ierland mocht 
ik wettelijk niet werken, daarom maakte ik ontwerpen 
voor een Amerikaans bedrijf voor op sweatshirts. Ik 
stuurde mijn ontwerpen met de post naar hen en kon zo 
toch wat bijverdienen. Toen we verhuisden naar 
Engeland bleef ik ik dit werk doen, maar werd ook lid 
van de American Women’s Club. Deze groep 
organiseerde een jaarlijkse braderie, waarbij ze kramen 
verhuurde, maar zelf ook een paar kramen vulde. 
Natuurlijk bood ik aan om in de “borduur”kraam te 
helpen .  
 
Ze verkochten geborduurde speldenkussentjes etc. met afbeeldingen van Engelse motieven en gebouwen. 
De opbrengst ging naar een goed doel in Engeland. Toen ik zag wat ze wilden dat ik voor hen zou 
borduren, heb ik aangeboden om wat nieuws te ontwerpen en dat was prima. De verkoop hiervan ging dat 
jaar zo goed, dat we het jaar erop behalve de kant-en-klare producten ook pakketjes met patroon, garen en 
stof gingen verkopen. Onze kraam bracht dat jaar 5000 engelse ponden op! Mijn ontwerpen van toen 
worden tegenwoordig nog steeds verkocht voor goede doelen in Engeland. 
In de jaren in Engeland deed ik mee met een ontwerpwedstrijd voor DMC. Het thema was “de 4 landen die 
Groot Brittannië vormen, Engeland, Ierland, Schotland en Wales”. Ik ontwierp “The Great British Sampler” 
die je nog steeds op mijn website kunt vinden. Ik won de wedstrijd niet omdat het ontwerp een motief 
bevatte dat niet politiek correct was. Ik had niet gedacht dat dit het geval zou zijn en eerlijk gezegd kan ik 
me niet eens meer herinneren om welk motief het ging!! Maar, DMC moedigde me wel aan te blijven 
ontwerpen! Dit gaf me het vertrouwen dat ik mijn eigen bedrijfje kon beginnen om mijn ontwerpen te 
verkopen.  
 
Weer terug in de USA besloot ik de sprong te wagen en nam contact op met een aantal “pakketten” 
bedrijven (Dimensions, Leisure Arts, Janlynn) en The Stitchery Catalogus. Ik stuurde hen 5 van mijn 
ontwerpen. De dame die The Stitchery Catalogus publiceert, belde me dezelfde dag dat ze de ontwerpen 
met de post ontving. Toevallig was dit de dag dat ik 50 jaar werd, bewijs dat je nooit te oud bent om iets 
nieuws te beginnen! Zij zei: ik wil ze allemaal! Zoals je zult begrijpen was ik heel erg blij! Zij stelde voor om 
de verkoop via Janlynn te laten verlopen. Zij vroeg mijn toestemming om namens mij contact op te nemen 
met Janlynn door de patronen per express naar hen te sturen en hen te vertellen dat zij de pakketten zou 
kopen als Janlynn de productie op zich zou nemen. 
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De volgende dag nam Janlynn contact met mij op om me te vertellen dat ze mijn ontwerpen gingen 
produceren. Ik moest aardig doorwerken om alles op tijd geborduurd te krijgen! Een van de ontwerpen 
was “Mother’s Prayer”. Janlynn verkocht deze pakketten 5 jaar. Het werd verkocht via Michael’s, JoAnn’s, 
Hobby Lobby, AC Moore and Walmart. Dit zijn handwerk/hobby winkels en grote supermarkten met een 
handwerk/hobby afdelingen. Ze kochten ook “To Have a Tree”, dit pakket is nog steeds beschikbaar.  
In ongeveer 1998 werd een grote handwerkshow voor handwerkwinkels georganiseerd in South Carolina. 
Ik was ondertussen bevriend geraakt met iemand die een handwerkwinkel had in de St. Louis omgeving 
waar wij toen woonden.  Deze winkeleigenaar moedigde me aan om deze show te bezoeken met een 
portfolio van mijn ontwerpen om distributeuren van kruissteekpatronen te ontmoeten en liet me met de 
“juiste” mensen kennismaken. Tijdens deze show, in Charlotte, heb ik heel veel geleerd. 
 
Eenmaal thuis, we woonden op dat moment in Gaitherburg, in een kleine wijk die Rosewood Manor 
heette, besloot ik mijn eigen bedrijfje te beginnen. Vandaar de naam Rosewood Manor en het witte 
landhuis in het midden van onze wijk werd een deel van mijn logo. In 1999 werd Rosewood Manor mijn 
bedrijf vormt nu een groot deel van mijn leven.” 
 
Wat is je favoriete ontwerp en waarom? 
“Oh jeetje! Het is zo moeilijk om er maar een te kiezen! Ik houd van mijn American Flag Quilt Samplers, 
het was een van de eerste gepubliceerde ontwerpen als Rosewood Manor en wordt nog steeds verkocht. 
Daarnaast houd ik van Inspiration. Ik zag een foto van een antieke quilt die in de 19e eeuw gemaakt was in 
een quilt tijdschrift. In het artikel las ik dat een quiltlerares in de 20e eeuw de quilt had nagemaakt en er 
een lezing over had gegeven. Deze quilt bleef door mijn hoofd spoken en uiteindelijk besloot ik contact op 
te nemen met degene die de lezing had gegeven om toestemming te krijgen het ontwerp in kruissteek te 
maken.  
 
Ik kreeg in de 21e eeuw toestemming het in kruissteek te reproduceren. Het model heb ik zelf in een week 
gebroduurd, ik kon het niet meer wegleggen. Normaal gesproken doe ik de boekhouding en ontwerp ik 
overdag en borduur ik ’s avonds, maar die week borduurde ik alleen maar. 
Ik ben ook graag bezig met Quaker motieven. Origineel worden deze met 1 kleur geborduurd, maar ik 
zoek graag naar wat verborgen is in de motieven door meerdere kleuren te gebruiken.” 
 
Is er een ontwerp dat je graag nog zou willen maken? 
“Ik heb meerdere ideeën voor toekomstige ontwerpen. Er ligt een notitieboekje naast mijn bed en er zit er 
altijd een in mijn tas, zodat ik kan schrijven of tekenen wat me te binnen schiet om het niet te vergeten. 
Soms word ik ’s nacht wakker en noteer het in het donker. De volgende morgen denk ik dat was een goed 
idee maar soms ook hoe kwam ik daar nu weer op?” 
 
Wat doe je naast ontwerpen? 
“Voornamelijk genieten van onze kleinkinderen! Mijn doel is om ze vreselijk te verwennen! En ik denk dat 

ik aardig op weg ben.   Ik maak ook quilts, soms met of voor de kleinkinderen. Als we met de auto of het 
vliegtuig reizen ben ik graag met de hand aan het quilten. Zonder vergrootglas en/of goed licht kan ik niet 
meer borduren.” 
 
Borduur je je eigen modellen? 
“Nee, niet allemaal meer, maar wel heel veel. Als ik speciaal garen gebruik, zoals Valdani, wil ik graag dat 
klanten precies weten hoeveel garen van elke kleur ze nodig hebben. Plus, ik vind het gewoon nog heerlijk 
om te doen.” 
 
Wat is de grootste verandering in de borduurwereld in de laatste 5 jaar? 
“Langzaam maar zeker raken steeds meer jongere mensen betrokken. De websites, internetgroepen en 
“Floss Tube” hebben echt invloed op de borduurwereld. Het is soms een vreemde nieuwe wereld voor ons, 
“vintage” borduursters, maar het betekent groei en dat is positief.” 
 
Als je geen ontwerper was, wat zou je dan doen? 
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“Quiltontwerper of eigenaar van een handwerkwinkel. Ik heb geprobeerd een aantal kleine quilts te 
ontwerpen, maar ben er achter gekomen dat het schrijven van borduurinstructies me beter af gaat. Ik vond 
het heerlijk om in ons kadowinkeltje te staan in het verleden, elke dag klanten te ontmoeten, maar het was 
ook heel hard werken.” 
 
Wat is het laatste wat je geborduurd hebt? 
“101 Alphabets. Ik ontwierp het 10 jaar geleden en het is een supergroot patroon. Ik borduurde toen een 
derde ervan voor ik het weglegde en pakte het alleen weer op als ik niets anders te doen had. Ik zat in een 
Facebook groep toen ik het weer een keertje opgepakt had. Het gesprek in de groep kwam op WIP’s (work 
in progress) en ik liet hen een klein gedeelte, wat op dat moment in mijn borduurring zat, zien. Ze wilden 
direct weten wat de naam van het patroon was en waar het gekocht kon worden. Ik besloot daarop om het 
snel te borduren en te publiceren. Het is nu beschibaar als een boek van 58 bladzijden! En ja, het heeft 101 
alphabetten en ik weet niet hoeveel motieven.” 
 
Noot van Annemiek: en wij hebben het inmiddels in de winkel, het is een geweldig patroon, zie verderop. 
 
“Ik heb ook net 11 nieuwe kleine ontwerpen geborduurd. Deze zijn net uit gekomen, samen met 101 
Alphabets, 12 Days of Christmas en Happy Halloween tijdens Needlework Galleria in St. Charles in 
september. Op het ogenblik borduur ik Grayfriar’s Sampler, die in Nashville 2019 uitkomt.” 
 
Waar haal je je inspiratie vandaan? 
“Eigenlijk overal vandaan. Antieke merklappen, quiltblock namen, verzen, gedichten of gezegden  en mijn 
omgeving. Soms kan een gesprek me inspireren tot een nieuw ontwerp, of tenminste de titel voor een 
ontwerp. Op het ogenblik vragen klanten om meer bloemen in mijn “Dreaming of” series, dus dat houdt 
me nog wel even bezig.” 
 
Toekomst 
“Ik ben bezig met iets leuks en anders dan anders voor wat ik beschouw als de 20ste verjaardag van 
Rosewood Manor tijdens Nashville 2019. Ik ben een “Be Creative!” kookboek/kruissteek patronen boek 
aan het schrijven. Ik stuur winkels altijd wat kleine gratis patroontjes als ze een Rosewood Manor 
Trunkshow hebben. Sommige van deze patroontjes komen in het boek, met nog andere leuke kleine 
patroontjes en een paar eenvoudige maar heerlijke recepten.” 
 
 
Rosewood Manor Designs patronen 
 
Karen had het er al over in haar interview, haar 
nieuwste patroon is 101 Alphabets. Dit moet echt 
een enorm werk zijn geweest om al deze 
alfabetten te ontwerpen, te borduren en te zorgen 
dat alles een plekje heeft. Het is een patroon dat 
uit 58 pagina’s bestaat, dus meer een boekwerk 
voor in de borduurboekenkast.  
 
Het zorgt ervoor dat je altijd een passend alfabet 
hebt dat je kunt gebruik op welk borduurwerk 
dan ook. Of je kunt natuurlijk gewoon Karens 
voorbeeld volgen en alle 101 alfabetten gaan 
borduren op een grote lap. Ik zou zo denken, echt 
een werkje voor tijdens de vakantie. 
 

101 Alphabets € 39,50   



18 
 

Nog zo’n geweldig patroon van Karen is de Cornwall 
Cottage Sampler. We hebben net het model 
teruggekregen van een heel lieve borduurster die dit 
voor ons heeft gemaakt. Je borduurt het patroon met 
slechts vijf kleuren, maar door het gebruik van de 
handgeverfde garens lijkt het alsof het er meer zijn. Er 
zit rood en groen in, waardoor wij ‘m mooi ophangen 
met onze kerstdagen. 
 
 Cornwall Cottage Sampler € 19,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dan mogen uiteraard een paar kerstsokken niet ontbreken. Deze is wel heel speciaal, met allemaal 
quiltblokjes om te borduren. Het is wel even een werkje, maar oh wat worden ze dan ook mooi. De blokjes 
kun je natuurlijk heel goed weer gebruiken voor ornamentjes. Of borduur een van de randjes op een 
handdoekje.  
 
Het leuke van Karens patronen is, dat je er vaak een aantal verrassingspatronen extra bijkrijgt. Die zie je 
dan ineens in het patroon staan.  
 

   
Christmas Stars Quilt Stocking € 13.50  Cranberry In Pines € 12,50     
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Tot slot hebben we nog een prachtig 
kerstpatroon dat we uit Nashville 
hebben meegenomen. Dit zijn met 
recht kerstquiltblokjes. Je kunt je er 
helemaal op uitleven. En alle blokjes 
zijn uiteraard weer apart te 
gebruiken. Er zitten de nodige 
glittergarens in, maar je zou er ook 
voor kunnen kiezen om de DMC 
Etoile garens eens uit te proberen. 
 
 Christmas Quilts € 21,50 
 
 
 
 

Meer patronen van Karen Kluba vind je op onze website: 
https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-rosewood-manor/ 
 
 
Pakketje Rosewood Manor – Christmas Reindeer 
 
Op de volgende pagina vind je het patroon dat Karen exclusief 
voor ons ontworpen heeft. Alsof ze weet dat ik van hertjes 
houd ;-). We hebben hier ook een pakketje van gemaakt, zodat 
je gelijk kun beginnen. Je ontvangt alle Weeks Dye Works 
kleurtjes, het metallic garen van Rainbow Gallery (heerlijk om 
mee te borduren) en een lapje stof van de allernieuwste Belfast 
kleur.  
 

Het pakketje kost € 30,00 

   

https://dehandwerkboetiek.nl/cat/patronen/patronen-rosewood-manor/
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Christmas Reindeer van Rosewood Manor Designs 
 
Het gratis patroontje van Rosewood Manor Designs is exclusief ontworpen voor de abonnees van de 
nieuwsbrief. Ben je nog geen abonnee, schrijf je dan snel in en geniet van dit patroontje en nog veel meer 
oudere nummers van de nieuwsbrief. 
 
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/ 
 
The free design by Rosewood Manor Designs  is exclusively for subscribers to our newsletter. If you 
haven’t subscribed yet, you can do so now and enjoy this wonderful design as well as others from previous 
newsletters.  
 
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/ 
  

http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/
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De kerstman van The Needle’s Notion 
 
We kregen het patroon vorig jaar op de valreep binnen en waren er allemaal weg van. De kerstman van 
The Needle’s Notion is een soort must have voor alle liefhebbers van kerstmannen. Juist omdat je de 
kerstman afwerkt als een staande pop, is hij heel 
bijzonder. 
Wij hebben de kerstman geborduurd op 10 
draads Floba van Zweigart met uiteraard onze 
favoriete kerstrood van Threadworx. Voor de 
snor en wenkbrauwen hebben we Wisper 
gebruikt. De andere kleurtjes komen uit de 
beroemde garendoos. 
Wil je ook de kerstman borduren? Dan kun je, 
naast het patroon, een materialenpakketje 
bestellen. Daar zit de stof in, 2 strengen 
Threadworx, het wolletjesgaren en twee 
strengetjes DMC wit, zodat je genoeg hebt om 
‘m te borduren en een lap vlieseline. De 
binnenkant van de armen hebben we ook 
geborduurd, dat staat niet op het patroon, maar 
vonden wij wel zo mooi. Op de voorkant van de 
catalogus kun je zien hoe dat lijkt.  
Het patroon bevat ook een (Engelstalige) 
beschrijving van hoe je de kerstman in elkaar 
zet. Vergeet niet om de vlieseline voor de 
achterkant te gebruiken, dat geeft meer 
stevigheid aan de kerstman en helpt om ‘m mooi 
op te vullen. 
 
    Sampler Santa 11,95  

Materialenpakketje € 22,50 
 

 
 
En dit jaar verraste The Needle’s Notion ons met een 
geweldige sneeuwman en een heel leuke 
winterhandschoen. Het is er nog niet van gekomen om 
‘m te borduren, maar dat gaat zeker nog gebeuren. De 
sneeuwman kun je op 11 draads witte stof borduren en 
let vooral op de wantjes van de sneeuwman. Zo 
bijzonder leuk aan van die takjes. Je zou echte takjes uit 
de tuin kunnen gebruiken om het nog echter te laten 
lijken. En die muts die los op zijn hoofd zit (hartje, 
hartje, hartje). 
De handschoen vind ik net een soort omgekeerde 
kerstsok. Ook deze borduur je op wit linnen en zet je 
met een festonsteek vast op een handschoen van vilt. En 
als je ervoor zorgt dat je een echte handschoen er van 
maakt, dan kan er zeker wat in :-). 
 
  A Fine Pair € 13,50  
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Threadwork Primitives, kerstpatroontjes met de sfeer van vroeger.  
 
Deze patroontjes van Threadwork Primitives zijn niet nieuw, maar hebben we nog niet in de kerstcatalogus 
gehad. En dat is dan de hoogste tijd want ze zijn heel erg leuk. 
 
Allereerst hebben we Beggar’s Christmas. Nan 
heeft een serie patroontjes gemaakt allemaal rond 
bepaalde feestdagen (Valentijnsdag, 4 Juli, 
Halloween en kerst). Ik kon het niet laten om deze 
te borduren. Het patroontje heeft een vintage-
uitstraling door de kleurtjes die gebruikt zijn. En 
zo’n vogel die dan een kerstsok vastheeft, dat vind 
ik dan weer humor. 
 
 

Beggar’s Christmas 11,50  
 

 
Een ander patroontje dat ik al heel lang in het vizier 
heb is Christmas Fruit Basket. Ik ben dit jaar 
begonnen om het te borduren, maar het is nog even 
afwachten of het op tijd af is voor de Kerst Open 
Dagen. Ik heb gekozen voor 15 draads Italiaans linnen 
(kleur Avorio) en de kleurtjes die op het patroon 
staan. Een leuk detail zijn de letters, die zijn net als bij 
calligraphie wat dikker gemaakt aan een kant. 
 
Christmas Fruit Basket 11,50 
 
 

 
 
Ben je nog op zoek naar een leuk ornamentje dan is Kringle’s 
Crow misschien wat voor jou. Ik word er in ieder geval heel blij 
van. Echte kerstkleuren en dan zo’n leuke kerstmuts. Je zou 
voor de pompom ook heel goed een echte pompom kunnen 
gebruiken. Of borduur het patroontje op 8 draads stof en maak 
er een kussentje van. Of borduur ‘m voor een vierkant 
dienblaadje. Of je borduurt ‘m gewoon zoals op het patroon 
staat en maakt er een ornamentje van ;-). 
 

Kringle’s Crow 11,50  
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Dan hebben we nog een hele serie ronde patroontjes 
van Threadwork Primitives. Dit jaar zijn we sowieso 
een beetje in de ban van ronde patroontjes. Je ziet ze 
regelmatig voorbij komen in de kerstcatalogus. Wij 
hebben ervoor gekozen om van deze serie Quaker 
Holly Pinwheel af te werken bovenop een houten 
kaarsenkandelaar. Dat geeft echt een heel mooi effect. 
Je kunt natuurlijk de patroontjes ook afwerken als 
ronde ornamentjes. Als je de kleuren een beetje 
aanpast kun je ze zo voor de kerst gebruiken. Ook 
heel leuk om kado te doen, zowel het patroon als het 
geborduurde ornamentje. Het laatste patroontje hoort 
niet bij de serie van de Quaker patroontjes, maar ik 
wel heel passend voor de tijd van het jaar ;-). Alle 
patroontjes kosten 11,50 per stuk. 
 
         Quaker Holly Pinwheel € 11,50 
 

    
Quaker Carnation Pinwheel € 11,50   Quaker Clover Pinwheel € 11,50 

    
Quaker Bird Pinwheel € 11,50   Leaping Stag Candle Board € 11,50 
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Glitterstofjespakketje en Winter Blues stoffenpakketje 
 
Dit jaar hebben we een stemmig 
kerststoffenpakketje in de winkel. We 
hebben alle Belfast linnen glitterstofjes bij 
elkaar gedaan en daar een prachtig rood 
lapje Belfast linnen aan toegevoegd. Dat 
rode lapje hebben wij gebruikt voor de 
2017 Santa van Heart in Hand Needlearts. 
Ik vind die rode kleur zo mooi, echt voor 
de kerst, niet te oranje, niet te felrood, 
maar zo’n prachtig diepe kleur rood die je 
overal voor kunt gebruiken. 
 
De glitterstofjes zijn allemaal verschillend. 
Bij de naturelkleurige stofjes heb je een 
stofje met een gouddraadje, een 
zilverdraadje en een ijskristalkleurig 
draadje erdoor. Het witte stofje heeft ook 
een ijskristalkleurig draadje. De stofjes 
voegen echt een extra kerstsfeertje toe aan 
je borduurwerkje. Let er wel op dat je de stofjes knipt met een gewone schaar, er zit lurex door de stof en 
die is funest voor je mooie borduurschaartje. 
 
Naast ons glitterstofjespakketje (leuk woord voor galgje) hebben we ook een Winter Blues stoffenpakketje. 

Het pakketje bestaat uit vier prachtige kleuren blauw Belfast linnen (12,6dr/cm), die je voor allerlei 

winterpatroontjes kunt gebruiken en een lapje wit linnen.  

 

Je krijgt de allernieuwste kleur Belfast linnen 

in dit pakketje, dat is een heel lichtblauwe 

kleur, vergelijkbaar met DMC 3753. Zo op 

de foto is het verschil met 562 (de andere 

lichtblauw) niet goed te zien, maar de nieuwe 

kleur is meer bestorven, wat zachter van 

kleur.  

 

De kleurtjes zijn van boven naar beneden:  

578 - jeansblauw 

562 - lichtblauw 

100 - wit 

7016 - poederlichtblauw 

589 - donkerblauw 

 

 

 

De lapjes zijn 23 x 30cm groot en beide pakketjes kost 13 euro per stuk. 
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Barbara Anna Designs 
 
Het is even geleden sinds we nieuwe patronen 
van Barbara Ana Designs hebben gehad in de 
winkel. Maar nu is ze terug, met een aantal 
nieuwe patronen en een aantal oude bekenden. 
Dat voelt ook altijd goed om weer patronen te 
hebben van modellen die we al een aantal jaren 
in de winkel hebben gehad. 
Eerst maar beginnen met de nieuwe patronen, 
wij zijn echt helemaal weg van Christmas is 
coming. Wat een geweldig patroon! Je moet 
maar op het idee komen om de kerstman op 
een slak te zetten, die dan weer een treintje 
trekt. Een treintje waar een heel dorp op staat 
en in het achterste wagonnetje zitten twee elfjes 
te kijken hoe het allemaal gaat. Juist door de 
niet-traditionele kleuren wordt dit zo’n leuk 
patroon. En heb je dat leuke randje gezien?    Christmas is coming € 12,95 
 

De Christmas Ornament Trio ( € 11,95) zijn leuke, 
een beetje primtief ontworpen ornamentjes. Wij 
hebben er iets heel anders voor bedacht. We 
hebben 3 kerstkaarten gekocht bij de Action. Niet 
zomaar kerstkaarten, maar kerstkaarten die op 
een klein, vierkant klembord zitten. Je snapt het 
misschien al wel, het ging ons niet om de 
kerstkaarten, maar om die kleine klembordjes. 
De ornamentjes hebben we geborduurd op 12 
draads Weddigen linnen en afgewerkt met 
vlieseline op een lapje vilt. En als je dat dan 
vervolgens met een kartelschaar bijknipt, dan 
heb je een geweldig ornamentje dat je op het 
klembord vast kunt zetten. Wij hebben ze met 

een touw aan elkaar vastgemaakt en zo opgehangen. En wat nou zo leuk is, volgend jaar kun je de 
ornamentjes zo vervangen door een voorjaartafereeltje. Ik kan me er al op verheugen om deze klembordjes 
het hele jaar door te gebruiken. 
 
Niet nieuw, maar zeker ook leuk, is Let it Snow. In 

de winkel hebben we een model van dit patroon 

en ik blijf het zo’n gezellig patroon vinden. Voor 

ons als borduursters is zo’n mooie antieke schaar 

al prachtig, maar alle kleine motiefjes die erop 

staan en eraan hangen maken het echt speciaal. Ik 

heb al zitten denken, je kunt al die hangende 

motiefjes ook voor een kaart borduren. Dan laat je 

ze als het ware aan de bovenkant van de rand van 

het passe-partout hangen. Of maak een ornamentje 

van de twee huisjes en het poppetje. Wij zijn in ieder geval    Let it snow € 13,50 

heel blij met ons exemplaar, dat komt weer trots in de winkel te hangen. 
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Ook van dit patrootje hebben we een model. Wij 

hebben Merry since….. afgewerkt als een kussentje, 

net als op de foto. In plaats van een schaar heb je 

hier een antieke sleutel waar van alles op staat en 

aan hangt. Hiervoor geldt ook dat je al die kleine 

motiefjes zo voor een kaartje of ornamentje kunt 

gebruiken. Of borduur het patroon juist op heel 

grove stof (8 draden/cm) en werk het af als een 

groot kussen. Heerlijk he, van die patroontjes waar 

je van alles mee kunt. 

 

 Merry since ……. € 13,50 

 

Als laatste hebben we twee kleinere patroontjes van Barbara Ana. Wat is er nu leuker dan een 
kerstbiscornus borduren? Ik vind de afwerking met die belletjes echt geweldig. Leuk om voor jezelf te 
maken of om weg te geven. En als poezenliefhebber kon ik Ho Ho Ho niet laten liggen. Zo lief, die poes 
bovenop de muts van de kerstman. En met een paar belletjes erbij klinkt het gelijk ook als kerst.  

    
Christmas Biscornu € 9,95    Ho, Ho, Ho! (Santa and friends) € 9,95 

 

Recept 2 -Roomboterkoekjes 
Dit is nog zo’n klassieker bij ons in de familie. Mijn tante maakte ze altijd voor speciale gelegenheden. Zij 
maakte balletjes van het deeg en plette ze met een vork. En dan in een goede luchtdichte trommel en mee 
naar een verjaardag. Niet om dan uit te delen, maar voor 
de jarige. Om nog heel lang van te genieten. Je kunt dit 
deeg echter ook heel goed gebruiken voor het uitsteken 
van koekjes met een vormpje. 
 
Ingredienten: 
335 gram bloem 
250 gram roomboter 
150gr witte basterdsuiker 
beetje zout 
 



28 
 

Werkwijze: 

Voeg alle ingredienten samen en kneed dit 
tot je een bal deeg hebt. Simpel he. 
Nu kun je er balletjes van maken, even 
platdrukken met een vork op een ingevette 
bakplaat en ze kunnen de oven in. 
Maar voor kerst is het toch leuk om 
kerstkoekvormpjes te gebruiken. Rol het 
deeg uit op een met bloem bestoven 
aanreacht tot ongeveer 0,5-1cm dikte. Steek 
nu de koekjes uit met de vormpjes. Leg de 
koekjes voorzichtig op de ingevette 
bakplaat, zodat ze niet breken. 
Bak de koekjes in een matig warme oven 
(150 graden) tot ze goudbruin zijn 
(ongeveer 15-20 minuten). Houd de eerste 
bakplaat even in de gaten en laat de koekjes vooral niet te donker worden. 
 
Goed af laten koelen (en probeer maar om er af te blijven) en dan in een luchtdichte trommel opbergen. 
Invriezen kan ook, als er ten minste nog koekjes over zijn om in te vriezen. Geniet er van! 
 
 
Shannon Christine’s wekpotjes kerstserie 
 
Een tijdje geleden zag ik in een flits een plaatje voorbij komen van iets met kerst. Het had alle goede 
kerstkleuren, ik werd er heel blij van en vervolgens wist ik niet meer waar ik het had gezien en van wie het 
was. Ken je dat? Je klikt wat rond op facebook en voor je het weet zit je op pinterest of een website en weet 
je niet meer hoe je daar gekomen bent. 
 
Enfin, wat detectivewerk later en ik had gevonden wat ik zocht. Namelijk deze geweldige patronen van 
Shannon Christine. Ik ben helemaal weg van deze wekpostjes serie. Het zijn echt mijn kerstkleurtjes, rood, 
groen, wit, beetje goud en dan van die supergezellige afbeeldingen. Er zitten volgens mij wel wat 1/4 en 
1/2 steekjes in, maar ja dan krijg je ook heel mooie ronde vormen. De kraaltjes zorgen voor nog een extra 
glinstertje tijdens de kerstdagen. 
 
Het leuke vind ik, dat je delen van elk patroon weer heel 
goed apart kunt borduren. De drie ornamentjes kun je zo 
voor een passe-partout kaart borduren, die hangen dan 
mooi aan het randje van de uitsneding. En de auto met 
kerstboom kun je zo als ornamentje borduren. Datzelfde 
geldt voor het hertje met de kerstboom, maar bij dit 
patroon kun je ook heel goed alleen de onderkant 
borduren. Vooral met die kaart erbij staat dat heel leuk. 
 
Het hertje voor de slee is misschien wel mijn favoriet. Wat 
een schattig plaatje. En je kunt de zijkant heel mooi 
borduren op bijvoorbeeld een placemat. Om je kersttafel 
helemaal in stijl te versieren. De truck met kerstboom vind 
ik echt iets voor een jongen. Lekker stoer en wel kerstachtig 
maar niet te truttig. Ook deze onderkant kun je weer goed 
apart borduren. Of borduur alleen de kerstster op een 
kaartje. 
          Deer Snow Globe € 11,95  
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Kortom, patronen met een scala aan mogelijkheden, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon borduren zoals 
op het plaatje staat. Ik vind ze in ieder geval helemaal passen bij kerst. 
 

    
Christmas Ornament Snow Globe € 11,95  Car Snow Globe € 11,95 

    
Sleigh Snow Globe € 11,95    Truck Snow Globe € 11,95 

 
Het kerstverhaal van 2018 – Mijn Borduurboekje 
 
Voor ons is dit echt het kerstverhaal van 2018. Toen we in de zomer van 2017 er achter kwamen dat ons 
“Borduurboekje” was gestolen, ontplofte onze winkelwereld een beetje. Later bleek dat het niet het enige 
model was, dat gestolen was uit de winkel. Op het webblog schreef ik: “ Wij zijn boos, verdrietig en 
overstuur. In de afgelopen 4 weken zijn er diverse modellen gestolen uit de winkel. De trieste lijst bestaat 
uit 5 kussentjes en 2 gastendoekjes die uit het toilet zijn gestolen en twee mini-borduurringetjes die van het 
bord zijn gepakt. De kussentjes zaten nota bene met veiligheidsspelden vast op een lint in het toilet. Afgelopen 
zaterdag ontdekten we dat ons borduurboekje, het boekje dat mam en ik samen hebben ontworpen en geborduurd, 
ook is gestolen. Wij zijn er echt letterlijk ziek van.”  
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De vele reacties en steunbetuigingen die we van jullie kregen, zorgden ervoor dat de pijn wat zakte, dat we 
toch weer gewoon in de winkel konden staan, zonder iedere klant te bekijken als potentiele dief. Het is 
frappant hoe een dergelijke gebeurtenis erin hakt. Je vertrouwen in de mensheid is even goed beschadigd. 
Hoe fijn is het dan, dat onze echte klanten mailtjes sturen, kaartjes schrijven en zelfs bloemen (laten) 
bezorgen. Dan realiseer je je maar al te goed dat wij heel speciale klanten hebben en dat een persoon dat 
niet kan veranderen. 
 
Maar het verhaal krijgt een nog mooier einde. In het voorjaar stelde een lieve klant voor dat zij het boekje 
graag voor ons wilde borduren, dat zou dan een cadeau zijn voor mijn moeders verjaardag. En ze zou het 
niet alleen opnieuw borduren maar ook voor ons in elkaar zetten. Zodat we weer een nieuwe versie 
hadden van “Mijn borduurboekje”. 
 
Wij waren een beetje overdonderd, we wisten maar al te goed hoeveel werk het is, niet alleen het borduren, 
maar ook het in elkaar zetten. Maar Rita ging onverschrokken aan de gang. En een week voor we naar de 
activiteitendag van Merkwaardig zouden gaan, kreeg ik een mailtje: het boekje was klaar en ze nam het 
mee naar Nijkerk.  
 
Het boekje is inderdaad weer klaar en het is prachtig geworden. We hebben voor een andere kleur 
gekozen, dat voelde beter. En Rita heeft er een prachtig exemplaar van gemaakt. Met alle grapjes die ook in 
het originele exemplaar zaten. En gelet op de reacties van de dames die zagen dat we het bekeken, is het 
weer een heel mooi boekje geworden. 

  
Bij het patroon zit het volledige alfabet, dus je kunt de initialen aanpassen. 
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Het boekje kan dus echt gewoon staan en je zou het bij wijze van spreken gewoon in de boekenkast kunnen 
zette. 
 
Het boekje is dus weer verkrijgbaar in de winkel en via de webshop. Bij het patroon ontvang je ook de op 
maat gesneden kartonnetjes voor het in elkaar zetten. Daarnaast zit er een uitgebreide beschrijving bij voor 
het in elkaar zetten. Je borduurt het boekje op Belfast linnen (anders passen de kartonnetjes niet) en kunt 
zelf je kleuren samenstellen of een van de combinaties nemen die wij hebben gebruikt. Het patroon met de 
kartonnetjes kost € 35,00.  
 
Lieve Rita, heel hartelijk bedankt voor je geweldige aanbod en de vele uren die in het boekje zijn gaan 
zitten. Voor ons is dit boekje heel speciaal geworden en elke keer als we het zien, kunnen we even aan je 
denken 
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UB Designs – weer een prachtig kerstboek 
 
Meestal ergens in augustus ontvangen we een mysterieus 
pakketje uit Duitsland. We weten nooit wanneer het komt of 
wat er in zit. Maar ieder jaar is het heerlijk om dat pakketje uit 
te pakken want er zitten dan een aantal exemplaren in van het 
nieuwe UB Design kerstboek. En hoewel het helemaal nog niet 
als kerst voelde in augustus, was het heerlijk om alvast even 
weg te dromen bij de mooie foto’s en de patronen. Daarna was 
het nog een aardige klus om het boek geheim te houden. Maar 
nu kunnen we dan de inhoud delen met jullie. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alle Jahre wieder € 25,90 

 

Ik kan alvast verklappen dat we drie van de 
schilderijtjes hierboven geborduurd hebben en die 
hangen ingelijst in de winkel.  

 

 

Je vindt weer van alles in dit fascinerende boek, van 
grotere patronen tot kleine motieven voor kaarten of 
ornamentjes.  
Het boek bevat 80 pagina’s vol kerstborduurplezier en je 
kunt er weer heel veel inspratie uit opdoen voor o.a. 
afwerking van de patronen.  
 
Ik weet nu al dat ik binnenkort eens heerlijk een avondje 
ga neuzen in dit boek. Alleen de foto’s bekijken is al een 
plezier. 
Naast de boeken zijn er ook een aantal mooie 
kerstpatronen uit. Ik vind het toch heel leuk dat er zoveel 
afwisseling is. Je kunt gaan voor de kleine schilderijtjes 
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van Fliegenpilze im Schnee of juist voor een grote kerstboom van Tannenbaum und Apfelduft. Ik heb het 
patroon Weihnacht in der Kleinstadt van vorig jaar er ook bij gezet, dat blijft zo’n geweldig patroon. We 
hebben dit jaar twee verschillende afwerkingen in de winkel te zien.  

     
Fliegenpilze im Schnee € 7,95    Tannenbaum und Apfelduft € 7,95 

    
Voegelhauschen im Weihnachtskleid € 7,95  Weihnacht in der Kleinstadt € 9,95 
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Deze kerstballen vind ik zelf prachtig, ik zou ze geloof ik eerder in een lijstje doen, dan op band, maar 
eigenlijk heeft die hanger ook wel iets. Van Weihnachtspost hebben we nog een paar pakketjes, waarbij je 
het patroon, het houten hart, de borduurstof, de stippelstof en het lintje ontvangt. Heb je alles in huis om 
dit lieve hartje te borduren én af te werken. 
 

    

Weihnachtskugeln € 7,95    Weihnachtspost € 10.95 (incl. materialenpakketje) 
 
 
Nieuwe kerstpatronen van Renato Parolin 
 
Het is na de zomer altijd spannend om te zien wat Renato voor kerst/winter patronen in petto heeft. Dit 
jaar is het een serie kleinere patroontjes die wij geweldig vinden. Juist door de uniforme afmeting, wordt 
het heel leuk om twee of drie patroontjes van de serie te borduren en op dezelfde manier af te werken. Ik 
zie zo al drie van die kleine lijstjes boven de zijde hangen in de winkel. Allemaal in hetzelfde lijstje en dan 
mooi naast elkaar.  
 
Je borduurt de patroontjes met DMC en kunt natuurlijk zelf je stof uitkiezen. Ik denk dat als je ze op 
16draads stof borduurt, het net kleine miniatuurtjes zijn. Maak je keuze uit een hartje, een krans, 
dennenappeltjes, twee vogeltjes, eikeltjes en granaatappels en een label (waar je natuurlijk heel goed kerst 
in kunt boduren).  



35 
 

    
Petit hiver 1 € 7,00     Petit hiver 2 € 7,00

    
Petit hiver 3 € 7,00     Petit hiver 4 € 7,00 

    
Petit hiver 5 €  7,00      Petit hiver 6 € 7,00 



36 
 

Voor diegenen onder ons die niet bang zijn voor 

een kruisje meer of minder, is er deze prachtige 

kerstboom. Echt weer even helemaal wat anders. 

In de boom zitten allerlei diertjes en ornamentjes 

verstopt. Ik denk dat iedere keer als je er naar 

kijkt, je wel weer wat anders kunt ontdekken.  

Persoonlijk raak ik wat geïntimideerd door zo’n 
groot patroon, maar het hoeft natuurlijk niet 
voor deze kerst klaar. 
Verwerk er zo af en toe een draadje in van de 
nieuwe DMC Etoile garens en dan voeg je 
ongemerkt ook nog een beetje glinstering toe. 
 

 The joyfull majesty € 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kijk, dit is wat meer mijn formaat 
borduurpatroon en met al die 
dierenpaartjes erop, zou ik het liefste zo 
beginnen. Ik vind het een heel sfeervol 
patroon, met de ijsblauwe tinten van de 
ijskristallen en de warme rode en bruine 
tinten van de hartjes en de dieren. Let 
vooral ook op de hulstblaadjes in de 
hoeken, die kun je overal weer voor 
gebruiken. 
 
                    White winter € 10,00  
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Niet nieuw, maar omdat we er altijd weer vraag naar hebben zijn de onderstaande patronen. Anterselva di  
Mezzo hebben wij afgewerkt in een langwerpig dienblaadje. Ik heb een deel van het patroon ingekort, 
zodat het precies paste. En wij hebben Bacche e Balocchi 1 op grovere stof geborduurd, zodat de 
patroontjes wat groter uitvallen. Het borduurt heerlijk ontspannen en het lijkt gelijk heel wat. Borduur je ze 
juist op heel fijne stof, dan worden het prachtige ornamentjes.  

    
Anterselva di mezzo € 10,50      Bacche e balocchi 1 € 9,25 

    
Bacche e balocchi 2 € 9,25     Bacche e balocchi 3 € 9,25 

 

Houten labeltjes met kerstmannetjes van The Prairie Schooler 
 
Ik zal het maar eerlijk bekennen, ik vind het niet makkelijk om iets weg te gooien. Helemaal niet als het om 
mijn borduurspulletjes gaat. Dan wik en weeg ik en besluit ik vaak dat ik het toch nog maar even weer 
opberg. Herkenbaar? 
 
Maar soms komt dat het heel goed van pas. Wie wat bewaart, die heeft wat. En in dit geval zijn dat 3 kleine 
patroontjes van The Prairie Schooler die we op een houten labeltjes hebben afgewerkt. Heel leuk voor in de 
kerstboom of voor aan een cadeautje. De patroontjes kreeg je vroeger bij aanschaf van een echt patroon. 
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The Prairie Schooler liet deze kaartjes maken van het snijafval van de grote patronen. Ik heb een aantal die 
het label “antiek” eigenlijk wel verdienen en vind het leuk om ze te delen met jullie. 
 
Het pakketje bestaat uit 12,6 draads Lambswool linnen (Lambswool is de kleur, het is 100% linnen stof), de 
vlieseline die je nodig hebt om de patroontjes te bevestigen, uiteraard de patroontjes, uitleg hoe je ze 
bevestigt en 3 houten labeltjes. 
 
Echt een werkje voor bij de kerstboom of als je ze dit jaar al wilt gebruiken op zo’n stormachtige 
novemberavond. Als de regen tegen het raam klettert, de wind rondom het huis giert en jij lekker zit met 
een kopje thee of koffie en je borduurwerkje. Fijne bijkomstigheid, het zijn kleine patroontjes, dus je hebt ze 
ook nog eens snel af. Het pakketje kost 6,95. 
 

 
 
 
Mill Hill Jim Shore pakketjes en grabbags 
 
Natuurlijk zouden we het liefste willen dat iedereen even langs 
kon komen tijdens de Kerst Open Dagen en kon genieten van de 
winkel en de sale in de keuken. Maar ja, dat is gewoon niet voor 
iedereen mogelijk. Om je toch een beetje mee te laten genieten, is 
het mogelijk om een grabbag van € 24,95 te bestellen. Wij vullen 
de grabbag met patronen die normaal gesproken minsten een 
waarde hebben van meer dan € 100,00! 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 leuk tasje. Maar ja, 
voor de foto was dit toch veel leuker ;-).  
 
Daarnaast kun je genieten van de special die we hebben voor de 
Jim Shore pakketjes. Deze patroontjes borduur je op geperforeerd papier met een combinatie van DMC 
garen en allerlei kraaltjes. Ik ben gek op Jim Shore kerstmannen en deze zijn echt zo leuk. Vind je het 
minder prettig om op geperforeerd papier te borduren, dan kun je natuurlijk ook een lapje stof nemen. 
Normaal zijn de pakketjes € 18,95 - € 19,50, maar voor de Kerst Open Dagen hebben we een speciale prijs 
van € 12,50! Op = op. 
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Father Christmas € 12.50    Kris Kringle € 12,50 

    
Saint Nicholas € 12,50     Santa Claus € 12,50 

    
Santa € 12,50      Snowman € 12,50 
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Tree € 12,50      Reindeer € 12,50 

    
Eastern Snowman € 12,50    Western Snowman  € 12,50 

 
Southern Snowman € 12,50
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Muizenpakketje Tralala 
 
Van Tralala hebben we diverse patroontjes waarin 
muizen de hoofdrol spelen. En nu hebben we een 
speciaal kerstpakketje met deze lieve muisjes. Je 
borduurt het patroontje op 12 draads linnen met een 
combinatie van handgeverfd Threadworx garen, 
DMC en een gouddraadje. Dat laatste mag toch niet 
missen bij zo’n kerstpatroontje ;-). 
 
Wij hebben onze muisjes afgewerkt in een 
borduurring en die zit, zolang de voorraad strekt, 
ook bij het pakketje. De kleuren van het pakketje 
zijn afgestemd op ons Christmas in July workshop 
project, zodat de twee patroontjes goed bij elkaar 
passen. Het muizenpakketje kost met borduurring € 
14,95 en zonder borduurring € 12,50.  
  
 
 
 
 
 
 
Cuore & Batticuore – de zoete kant van kerst 
 
We hebben heel verschillende kerstpatronen van Carolina ontvangen, maar zoals altijd laat Carolina de 
zoete kant van de kerst zien. Haar 
kleurenpallette maakt mij vrolijk, de 
kleurtjes zijn helder, en naast haar 
traditionele rood/groen/wit heeft ze 
ook een aantal patronen waar wat 
meer roze in naar voren komt. Zelf 
ben ik helemaal weg van Christmas 
in Pink. Ik ben normaal gesproken 
niet zo van de roze kleurtjes, maar dit 
patroon vind ik zo geweldig leuk. 
Daarnaast is de afbeelding hilarisch, 
zo’n ranke kerstelf die twee sleetjes 
voortrekt, een rendier dat op de 
cadeautjes van de achterste slee zit.... 
Daarnaast houdt ze ook nog eens een 
indrukwekkende stapel cadeautjes in 
haar rechterhand. Kortom, een 
hedendaagse wonderwoman. En dan 
nog al die kerstsokken die aan de 
rand boven hangen, je zou toch zo in 
dit kersttafereeltje willen stappen. 
     
        Christmas in Pink € 14,95 
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Dit jaar kun je ook voor elke adventszondag 
een engel borduren. De kleuren zijn weer 
wat meer traditioneel en het geheel ziet er 
zeer sfeervol uit. Wellicht lukt het om elke 
week een engel te borduren en dan het 
patroon afhebben voor de kerst. 
 

Adventsengelen € 14,95  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We blijven nog even in hogere sferen, maar nu 
in een heel andere setting. Deze engeltjes vliegen 
heerlijk rond in kerstland en vermaken zich zo te 
zien uitstekend. Ook leuk om de patroontjes 
apart te borduren en er ornamentjes van te 
maken. De tekst in het midden kun je makkelijk 
aanpassen naar bijv. Vrolijk kerst.  
 
 
 Christmas among the stars € 14,95 
 
 

 
 
 
 
 
Heel anders is dit meer traditionele kerstpatroon. Ik ben er 
nog niet over uit of ik het zo zou borduren of het zou 
opknippen in losse stukjes. Het hart in het midden is 
prachtig en zou het ook heel goed doen in een klein lijstje. 
Enfin, je kunt hier weer helemaal je eigen invulling aan 
geven. De randjes boven en onder vind ik ook heel mooi 
op een handdoekje of als het begin van een eigen samen te 
stellen kerstlap. Daar heb je bij Cuore e Batticuore genoeg 
inspiratie voor om die te maken. 
 
 

Ama il Natale € 13,50  
 
  
 
 
 



43 
 

Misschien wel een van mijn favoriete patronen van Caroline zijn deze 12 kerstfiguurtjes. Je vindt er van 
alles, van een rendier tot een penguin, van kerstelf tot schaap, volgens mij staat er voor iedereen wel een 
toepasselijk motiefje op. Carolina heeft ze allemaal afgewerkt als labeltjes en alleen als je die foto alziet met 
al die labeltjes bij elkaar, dan krijg ik accuut de neiging om een lapje stof te pakken en te beginnen.

   
Regali di Natale € 13,50 
 

 
 
 
Deze theekopjes in kerstsfeer zijn te 
leuk om te laten liggen. Ik zou de 
kopjes liever allemaal apart borduren 
en dan bijvoorbeeld achter een passe-
partout bevestigen. Of ze allemaal op 
een lange lijn zetten. Of borduur er 
eentje en geef die aan een heel 
speciaal iemand. 
 
 
Natale in Tazza € 14,95 
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Niet nieuw, maar we hebben veel 
breiliefhebbers onder onze klanten en dit 
is toch wel het ultieme 
brei/borduurplezier. Ik vind dat 
breiende schaap zo grappig. Voor 
iedereen die graag met de breinaalden in 
de weer is. 
 
 

Puro Amore € 11,50 
  
 
 
 

 
 
Deze is ook niet nieuw, maar blijft gewoon 
ontzettend leuk. Zes schattige kerstfiguurtjes die je 
als ornamentje kunt afwerken. Wij hebben ze al 
twee jaar te logeren in de winkel tijdens onze 
kerstdagen en ik geniet er ieder jaar weer van. 
 
6 Christmas Figures € 12,50 
 
 

 

 

 

 

 

Heet heeft natuurlijk niets met kerst te maken, maar ik 

vind de Halloween poppetjes zo bijzonder grappig, dat 

ik ze ook maar een plaatsje in de catalogus heb 

gegeven.  

  6 Halloween Figures € 12,50 
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Madame Chantilly: het dierenrijk in kerstsfeer  
 
Bij Madame Chantilly zag ik deze kerstmuisjes en ik was verkocht. Ik heb namelijk lang geleden muizen 

gespaard. Niet de levende versie, maar beeldjes. Aangezien iedereen in die tijd poezen spaarden, vond ik dat 

ik iets anders moest doen en zo kwam ik op muizen. Menig vakantieuurtje is besteed aan het vinden van een 

muis als souvenir. En hoewel ik ze niet 

meer uitgestald heb staan, heb ik ze nog 

steeds. De houten, glazen, stenen, 

kristallen, vilten, bronzen muisjes. Je kunt 

het zo gek niet bedenken of ik heb er wel 

een muizenexemplaar van.  

 

Dus patronen met muizen, daar heb ik nog 

steeds een zwak voor. Deze kerstmuisjes 

zijn wel heel grappig, zitten zomaar in de 

kerstsok, houden zich bezig met het  

versieren van de kerstboom of het 

inpakken van cadeautjes. Je zou toch bijna 

willen dat je zo’n klein muizenlegertje in 

huis had om van alles te doen als jij lekker 

ligt te slapen. En ik ben dol op de 

traditionele kerstkleuren die zijn gebruikt.   Christmas Mice € 13,50 

 

Dit patroontje lijkt me heel leuk om gewoon voor allerlei 

kaarten of ornamentjes te gebruiken. Heerlijk zo’n klein 

werkje dat je na een paar avonden af kunt hebben. Of je 

borduurt ze allemaal onder elkaar op een stukje band. Dan 

heb je een heel leuk kerstschellekoord. Of, dat bedenk ik 

net, op de rechterbovenhoek van placemats te borduren. En 

dan kun je hetzelfde motiefje borduren op een stukje band 

(over 1 draadje misschien?) waar je een servetring van kunt 

maken.  

 

Nine days before Christmas € 13,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb nog nooit eerder egeltjes in kerstsfeer gezien en 

vind deze heel leuk. Ik vind egeltjes van die lieve 

diertjes. Ze hebben ondanks hun stekels een hoge 

“aaibaarheidsfactor”. En nu kunnen we ze ook 

borduren! Rosanna heeft gelijk al laten zien dat je het 

patroontje als geheel kunt borduren, maar er ook vier 

ornamentjes van kunt maken. Dat is nog eens 

meedenken. 
 
   Le Noel du Herrison € 13,50  
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Starlight heeft een ander van mijn favoriete 

dieren, een ree. Als ik naar mijn ander werk 

rijd, kijk ik altijd even of ik een groepje zie. Er 

zijn bepaalde plekken waar ze graag komen. Nu 

de herfst in volle gang is, ga ik ze weer vaker 

zien. En het blijft fascinerend om te zien hoe 

hun kleur per seizoen veranderd.  

Terug naar het patoron, dit reetje kijkt mee hoe 

het gaat met het aansteken van de lichtjes. Ook 

zo fijn om te doen tijdens de donkere dagen van 

december. En dat konijntje denkt: ik moet me 

er ook maar even mee bemoeien, stel dat het 

niet goed gaat ;-).  

 

Starlight € 11,50 

 

 

Tot slot hebben we een ijsbeer die een 

kerstboom aan het versieren is. In de wereld van 

een ontwerpster kan alles en krijgen wij 

patronen die niet alleen leuk zijn maar ook 

humor hebben. Op de slinger van de vogeltjes 

zitten nog 3 belletjes, wat een leuk detail. 
 

The Bear and the Tree € 13,50  
 

 

 

 

 

 

 

Recept 3: Toffee biscotti van Karen Kluba 
 
Zoals je al kon lezen, brengt Karen in Nashville een kook/borduurboek uit. En wij mochten alvast een van 
de recepten publiceren. Het lijkt mij heerlijk! 
 
Ingrediënten: 
3 eieren 
1 cup plantaardige olie (250ml) 
1 cup basterdsuiker (200gr) 
1 theelepel vanille 
3 ½ cup bloem (475gr) 
1 theelepel bakpoeder 
1 theelepel zout 
300 gr melk/puur chocolade druppels 
225 gr karamel (gewoon een zak fudge in kleine 
stukjes snijden werkt ook) 
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Bereiding: 
 

1. Doe de eieren, olie, suiker en vanille in een beslagkom en mix dit goed door tot het licht van kleur 
is, ongeveer 5 minuten. 

2. Zeef de bloem, bakpoeder en het zout.  
3. Doe dit bij het eierenmengsel en vermeng het tot het goed opgenomen is, maar blijf niet te lang door 

mixen. 
4. Spatel de chocoladedruppels en de karamelstukjes door het beslag. 
5. Je hebt nu genoeg voor ongeveer 4 staven deeg, van ongeveer 20 x 7,5 x 3cm lang.  
6. Rol het deeg in huishoudfolie en leg het in de koelkast voor ten minste 3 uur, maar het kan ook een 

nacht in de koelkast blijven. 
7. Verwarm de oven voor op 180 graden.  
8. Plaats de rollen deeg op een niet-ingevette bakplaat en bak ze tot ze lichtbruin zijn, ongeveer 25 

minuten.  
9. Zet de oven terug naar 150 graden. 
10. Neem de deegrollen uit de oven en snijd er plakjes van, van ongeveer 1,5cm.  
11. Leg de gesneden koekjes terug op de bakplaat en bak ze tot ze goudbruin zijn (even in de gaten 

houden).  
 
Je kunt zo creatief zijn als je wilt, je kunt de koekjes nog met ruwe suiker bestrooien, of de uiteinden in 
gesmolten chocolade dippen of noten toevoegen. Geniet er vooral van! 
 
 

Nieuw glinstergaren van DMC – DMC Etoile garen 
 
Ze zijn er!!!!! De nieuwe glinstergarens van DMC staan 
in de winkel terwijl ik nog bezig ben met de 
kerstcatalogus. We zijn zo blij dat de levering nu een 
stuk beter verliep dan vorig jaar. 
De garens zijn een combinatie van katoen met lurex 
(72% en 28%). Die lurex zorgt voor de glinstering die je 
ziet als je met het garen borduurt. Ik heb het garen 
uitgeprobeerd en het werkt prettig. Het is een 6-draads 
strengetje, dus je splitst het garen naar het aantal 
draadjes dat je nodig hebt om mee te borduren. En de 
kleuren komen overeen met de gewone DMC kleuren, 
dat geeft je een aardig idee van hoe de kleuren eruit 
zien.  
 
 
Je kunt de glinstergarens heel goed combineren met het gewone DMC (of andere katoenen garens) garen 
omdat de dikte van het garen gelijk is. Wil je iets minder glitter, dan neem je 1 draadje van de 
glinstergarens en 1 draadje gewone DMC.  
 

Op een strengetje zit 8meter, 6 draads glinstergaren. Daar 
kun je dus wel even mee vooruit. Het garen kost 1,95 per 
strengetje. Voor een paar snelle beslissers hebben we nog 3 
zilveren dozen waar alle kleuren in zitten en je weer zo’n 
handige doos hebt om bijv. je borduurwerkje in op te 
bergen. De dozen kosten 55 euro. Ze staan niet in de 
webwinkel omdat we er maar zo weinig van hebben, wil je 
zo’n doos hebben, mail mij dan via 
info@dehandwerkboetiek.nl. Je kunt je bestelling vanaf 
donderdag 1 november 10.00 uur versturen. 

mailto:info@dehandwerkboetiek.nl
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Tijdens de Kerst Open Dagen kun je genieten van een speciale aanbieding voor deze garens. Als je alle 
kleurtjes afneemt, betaal je, net als voor de doos 55 euro. Doen wij er zo’n handige map van de Action bij, 
waar dan alle kleurtjes in zitten en een gratis patroontje. De garens staan ook in de webshop, onder Nieuw 
in de Winkel en bij de garens.  
 
DMC heeft ook weer een boekje uitgebracht met patroontjes waar dit garen in gebruikt wordt. In het boekje 
vind je zowel kruissteekpatronen als vrij borduren patronen. Bekende namen voor ons die mee hebben 
gewerkt zijn: Marie Suarez, Marie-Anne Rethoret-Melin, Helene le Berre, Veronique Enginger en Madame 
Chantilly. In totaal staan er 16 patroontjes in, voor elk seizoen vier patroontjes. Het boekje kost 6,95. 
 
Nog een heel belangrijke opmerking: als je met dit garen werkt, houd dan een gewoon schaartje bij de 
hand. In het garen zit Lurex en dat zorgt ervoor dat je borduurschaartje binnen de kortste keren stomp 
wordt. Gebruik dus een hobbyschaartje als je met dit garen werkt! 
 
 
Paulette Stewart, de drijvende kracht achter Plum Street Samplers 
 
Het klinkt misschien raar, maar zo heel lang ontwerpt Paulette nog niet. Ze heeft inmiddels al zo’n 
gevestigde naam, dat je je bijna niet kunt voorstellen dat we het ooit zonder Plum Street Samplers hebben 
gedaan. Gelukkig kunnen we nu genieten van Paulette’s heerlijke ontwerpen. Tijd om eens nader kennis te 
maken.  
 
Kun je ons iets over jezelf vertellen en hoe je met ontwerpen bent begonnen? 
“Natuurlijk! Mijn vader werkte in het leger, daardoor heb ik in mijn jeugd in een aantal landen gewoond. 
Het was een geweldige ervaring, ik zou willen dat ik het weer over kon doen. Het land dat ik het liefste wil 
bezoeken is Nederland, het plan is om dit in 2020 samen met mijn broer te doen. Mijn over-grootvader 
emigreerde vanuit Holland naar de USA (New York). Mijn meisjesnaam is Kwaak.  
 
Mijn moeder leerde me borduren toen ik ongeveer 8 jaar oud was, omdat ik bleef aandringen dat ze me 
moest laten zien hoe het werkte. Ze gaf me een lapje aida, wat garen en een eenvoudig patroontje. Ik vond 
het zo verschrikkelijk dat ik het onder mijn bed gooide en nooit meer aangeraakt heb.  
 
Jaren later, in verwachting van mijn eerste dochter, besloot ik ineens dat ik weer wilde leren borduren. Ik 
belde mijn moeder op en zei: “We gaan teddyberen borduren voor de babykamer!” Mijn moeder 
antwoorde: ”Ik heb in geen jaren meer geborduurd.” Ik zei haar dat ze haar naalden tevoorschijn moest  
halen en dat we aan de slag gingen omdat ik vastbesloten was de wanden van de babykamer te vullen met 

geborduurde projecten. En dat is wat gebeurde.    
 
Daarna raakte ik in de ban van het borduren en schakelda al snel van aida over naar linnen. Mijn eerste 
favoriete ontwerper was Shepherd’s Bush en 
ik droomde ervan ooit mijn eigen patronen te 
ontwerpen. Ongeveer een jaar later werd ik 
fan van Kathy Barrick die toen onder de 
naam Carriage House Samplings ontwierp. 
Op een dag stuurde ik haar een email om 
haar te vertellen hoe mooi ik haar patronen 
vond. We werden “internet vrienden” en op 
een gegeven moment nodigde ze mij uit haar 
te bezoeken. Ik vond het geweldig en boekte 
een vlucht naar Maryland waar ze woonde.  
 
 
Tijdens een van onze gesprekken biechtte ik 
op dat ik graag ontwerper wilde worden. 
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Kathy zei: “Waarom ontwerp je niet iets en breng je dat naar de Nashville Needlework Market? Je kunt dan 
een kamer met mij delen en dan zien we vanzelf hoe het gaat.” Dus dat is wat ik deed (het patroon heet 
Bertie Mae’s Sampler) en sindsdien ontwerp ik.” 
 
Wat is je favoriete ontwerp en waarom? 
“Voorheen zei ik dat Eliza Scattergood was mijn favoriet, omdat ik de vogel erop zo leuk vond. 
(Uiteindelijk werd die vogel onderdeel van mijn logo) Daarna was Beans, Beans een poosje mijn favoriet, 
omdat ik heel veel koffie drink en ik erg veel lol heb gehad met het ontwerpen van het kleine vrouwtje die 
te veel caffeine op had. Maar ik denk dat nu Heritage Sampler mijn favoriet is, omdat ik van de 
Amerikaanse geschiedenis houd en de kleuren in het patroon me gelukkig maken.” 
 
Is er een ontwerp dat je graag nog zou willen maken? 
“Oh ja, maar dat ga ik niet vertellen, want dat zou de verrassing verpesten!” 
 
Wat doe je naast ontwerpen? 
“Wat ik het liefst doe naast ontwerpen, is mijn huis decoreren (Ik denk dat ik de muren al wel 1000 keer 
geverfd heb) en spelen met mijn honden. Ik heb 2 English Springer Spaniels (Georgie en Martha, vernoemd 
naar onze allereerste president en zijn vrouw) en een Japanse Chin die Tasha heet. Tasha was eerst van 
mijn schoonmoeder. De honden houden me bezig, vooral met stofzuigen!” 
 
Borduur je je eigen modellen? 
“Ik borduur nooit mijn eigen modellen, omdat ik een erg langzame borduurster ben en snel afgeleid. Ik 
borduur bijvoorbeeld een paar steken, bedenk dan plotseling dat ik vergeten ben vlees uit de vriezer te 
halen voor het eten en vervolgens ligt het borduren weer stil terwijl ik naar de vriezer loop. Als ik dan weer 
zit om te borduren, bedenk ik me dat de muur erg mooi zou zijn in blauw, waarop ik het huis verlaat om 
blauwe verf te gaan kopen. Zoals je zult begrijpen zouden mijn modellen dus nooit af komen als ik mezelf 
zou inhuren om ze te borduren.” 
 
Wat is de grootste verandering in de borduurwereld in de laatste 5 jaar? 
“De grootste verandering is volgens mij dat oude ontwerpen ineens weer in trek zijn nadat een borduurster 
het gepost heeft op social media zoals Facebook of Instagram. Dit merk ik doordat ineens verschillende 
winkels een patroon gaan bestellen dat al 10 jaar oud is.” 
 
Als je geen ontwerper was, wat zou je dan doen? 
“Ik zou het geweldig hebben gevonden om verpleegkundige te zijn. Toen mijn kinderen jong waren ben ik 
begonnen met de opleiding, maar ik vond het erg moeilijk om mijn kinderen achter te laten om naar school 
te gaan. Na een jaar ben ik gestopt, maar de laatste tijd speelt het idee om weer te beginnen door mijn 
hoofd, zelfs op mijn leeftijd!” 
 
Wat is het laatste wat je geborduurd hebt? 
“Het laatste dat ik geborduurd heb is The Harriot Ringrose Sampler van The Scarlet Letter. Roze is mijn 
favoriete kleur en de roze kleuren in deze sampler zijn geweldig!” 
 
Waar haal je je inspiratie vandaan? 
“Mijn ideeën komen overal vandaan, soms is het een vers uit de bijbel en soms de manier waarop een vogel 
op een tak zit of het patroontje in de jurk van een vriendin. Ik zeg altijd tegen mijn dochters: “Oh dat zou 
mooi zijn voor een merklap!” Zij beginnen nu hetzelfde te doen als ze iets zien waarvan ze denken dat ik 

het mooi vind.    
De weg die ik heb afgelegd om te komen tot de ontwerpster die ik nu ben, heeft me veel goeds gebracht, ik 
heb zoveel nieuwe vrienden ontmoet en gezien dat God’s timing perfect was. Ik ben erg dankbaar  dat ik 
uitgenodigd ben om deel uit te maken van de Kerst Catalogus en hoop dat jullie veel plezier hebben van 
mijn bijdrage als je besluit het te borduren.  
 
Fijne Kerstdagen voor jullie allemaal!” 
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Plum Street Sampler patronen 
Helaas zijn Paulette’s kerstpatronen voor dit jaar nog niet bekend. Alhoewel, dat is niet helemaal waar. 
Want het allereerste kerstpatroon staat in deze kerstcatalogus. Wij zijn echt helemaal weg van het 
patroontje. Je vindt het op pagina 53. 

 
Om je toch een idee te geven van Paulette’s patronen, heb ik mijn 

favoriete patronen opgezocht.  

Misschien wel het liefste kerstschaapje dat ik ken, dit patroontje 
komt ieder jaar weer boven op mijn stapeltje te liggen. Ik vind het 
echt zo lief. En dan met die kerststerren en sneeuwvlokken erom 
heen, het doet mij echt denken aan kerst in vervlogen tijden. 
 
 1831 Christmas € 11,50 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik vind de winterversie van de “Hello” serie prachtig, zo 
elegant en helemaal in kerstsfeer. Terwijl het niet echt een 
typisch kerstplaatje is. Maar ja, als er zo’n schaapje op 
staat, en twee van die vogeltjes en sneeuwvlokken, dan 
gaat mijn hart al sneller slaan. En als er dan ook nog zo’n 
prachtig lettertype gebruikt is voor de woorden........ 
 

Hello Winter € 11,50  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit is een van de patroontjes die ik geborduurd heb van 
Paulette. Ook zo’n patroontje dat al een tijd op mijn “te 
borduren lijstje” stond en vorig jaar heb ik ‘m heerlijk 
geborduurd. Ik vind het nog steeds een geweldig patroon. Je 
ziet het zo niet, maar de handschoen van de kerstman is over 1 
draadje geborduurd. En dat was op 14 draads linnen een echte 
uitdaging. 
 
Kringle & Woodland € 13,50 
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Dit is ook een model dat we vorig jaar hebben gemaakt. Ik vind de 
afwerking in van die zwarte taartvormpjes hartstikke leuk. Gelukkig 
hebben we een aantal houten standaardjes die mijn vader ooit eens 
gemaakt heeft, zodat we ze mooi kunnen showen. 
 
 Merry Friends € 11,50 
 
 
 

 
 
In Nashville is Paulette ook gestart met 
een serie kerstornamentjes van Noahs 
Ark. Ik moest er eerst even aan 
wennen, het voelde een beetje raar op 
de een of andere manier. Maar nu ik 
Terri’s versie heb gezien, die de 
patroontjes nota bene over 1 draadje 
borduurt, ben ik helemaal om. Alleen 
die twee panda’s al, daar word je toch 
gewoon vrolijk van! En die walvissen 
vind ik ook prachtig. Genoeg om uit te 
kiezen of om ze gewoon allemaal te 
borduren. De patroontjes kosten 11,50 
per stuk.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Je kunt Terri’s voortgang zien op Instagram:  
www.instagram.com/terri_malinovich/ 
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En hoewel ze niets met kerst te maken hebben, vond ik dat deze twee patroontjes niet konden ontbreken. 
Een beetje Halloweenachtig, maar eigenlijk ook gewoon leuk voor het hele jaar. Buzz off heeft een prachtig 
gekleurde bijenkorft en allemaal bloemetjes en bij Croneon the Hill zie je een tweetal roofvogels die het 
poppetje bovenop de heuvel in de gaten houden. Houd je niet van die vogels, dan laat je ze gewoon weg en 
voeg je een pompoen of twee toe met wat bloemetjes.  

  
Buzz Off  € 13,50     Crone on the Hill € 13,50 
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Patroontje Plum Street Samplers – For You 
 

Het gratis patroontje van Plum Street Samplers is exclusief ontworpen voor de abonnees van de 
nieuwsbrief. Ben je nog geen abonnee, schrijf je dan snel in en geniet van dit patroontje en nog veel meer 
oudere nummers van de nieuwsbrief. 
 
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/ 
 
The free design by Plum Street Samplers is exclusively for subscribers to our newsletter. If you haven’t 
subscribed yet, you can do so now and enjoy this wonderful design as well as others from previous 
newsletters.  
 
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/ 
 
 
  

http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/
http://dehandwerkboetiek.nl/nieuwsbrief/
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Pakketje For You van  Plum Street Samplers  
 
Ook voor dit patroon hebben we een pakketje 
gemaakt zodat je gelijk aan de slag kunt. Je borduurt 
het patroon op 14 draads Vintage Homespun van 
R&R Reproductions met de aangegeven Weeks Dye 
Works garens en een meter van elk DMC kleurtje. Je 
kunt het gewoon met 1 draadje borduren. Het 
pakketje kost  € 24,95.  

 
 
Historische Stickmuster: merklapjes met een winters tintje 
 
Dorothee en Ute hebben weer een aantal prachtige patronen voor ons uitgebracht. Nou ja, niet alleen voor 
ons, maar uiteraard voor iedereen. Toch voelt het een beetje als voor ons omdat het zulke mooie 
kerstpatronen zijn. Juist omdat ze niet heel traditioneel zijn, maar heel verrassend. Ik popel om alvast met 
een van de Nuancen patroontjes te beginnen. 
 
Om te beginnen zijn er vier nieuwe Nuancen patronen. Geborduurd in mooie ijsblauwe tinten zijn dit 
patronen die merklapmotieven combineert met 
hedendaagse sjiek. Per Nuancen patroon is er ook een 
garenpakketje. De eerste twee patronen Nuancen 8 en 9 
zijn allebei met een pakketje Soie Gobelin geborduurd. 
Dit is een nauwelijks getwijnde zijde, die heel veel glans 
bevat. Doordat de draad zo weinig getwijnd is, heb je een 
beetje geduld nodig met het borduren, maar ja, het 
eindresultaat mag er dan ook zijn.  
Je kunt ook kiezen voor een versie met de normale Soie 
d’Alger zijde, die wordt ook prachtig. De Soie Gobelin kost € 20 euro, een setje Soie d’Alger kost € 21 euro. 
 
De patronen lenen zich ook heel goed om met een handgeverfde zijde te borduren. Zelf heb ik Waterlilies 

Sticks and Stones in gedachten. Met die 
beige/blauwe tinten die in dit garen zitten, lijkt het 
mij heel mooi worden om voor de winter iets te 
borduren. Een streng Waterlilies zijde bestaat uit 5,5 
meter, 12 draads borduurgenot. Het is echt een van 
de fijnste zijdes om mee te borduren. En zeg nou 
zelf, deze kleuren lenen zich toch prima voor een 
winterachtige uitstraling? Een streng kost € 9,50. 
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Nuancen 8 € 13,50      Nuancen 9 € 13,50 
 
Dan hebben we Nuancen 10, die met zijn sterren nog meer winterachtig aan doet. Ook de kleuren zijn wat 
helderder, waardoor het me doet denken aan een koude winternacht, met heldere sterren aan de hemel. 

Deze Nuancen kun je borduren met de Soie Perlee. 
Dit is werkelijk schitterend garen, maar vereist wat 
meer geduld. Het garen “krult” wat meer dan 
normaal garen, maar oh, als je er een keer mee 
borduurt....... Naast 9 klosjes van de kleurtjes heb je 
een grotere klos nodig van de creme kleur. Op dit 
moment zijn de kosten nog niet bekend, dus mail 

ons even als je dat wil weten. Borduur je liever met de Soie d’Alger dan heb je aan 7 strengetjes genoeg, die 
kosten € 24,50.   

    
Nuancen 10 € 13,50     Nuancen 12 € 13,50 
 
En dan Nuancen 12, de ondertiteling is “Nicht nur zur Weihnachtszeit” en dat is inderdaad wel heel 
toepasselijk. Door het kleurgebruik doet het niet gelijk denken aan een kerstpatroon. Maar de motiefjes 
doen dat dan weer wel. Ik ben er nog steeds niet over uit of ik dit aan zou durfen of niet. Normaal 
gesproken zijn geel/oranje/rood niet echt mijn kleuren. Aan de andere kant, als je de klosjes hiernaast ziet, 
dan vind ik het echt smullen.  
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De losse blokjes kun je heel goed gebruiken voor 
kaartjes, kerstornamentjes, placemats en 
naaldenboekjes. En ik ben er van overtuigd dat als je 
bijv. Kiest voor 2 x rood, 2 x groen en wit en 
gouddraad, je een heel andere uitstraling krijgt. Maar 
ja, die warme tinten van dat pakketje, die blijven toch 
door mijn hoofd spelen. De tijd zal het leren of het er 
van komt om met deze uitdagende kleuren te gaan 
borduren. De Soie Gobelin is een een 2 draads, 
getwijnd garen dat een prachtige glans heeft. Het 
vraagt om wat kortere draden, maar dan behoudt het 
garen zijn glans ook prachtig en het werkt verder 
prima. Ook hiervoor geldt dat we de kleuren om 
kunnen zetten naar Soie d’Alger. Een setje garen Soie 
Gobelin kost € 20 euro. 
 
Is dit je allemaal niet kerstachtig genoeg, dan hebben Dorothee en Ute nog wat anders voor je in petto. Ze 
hebben ook een traditioneel kerstpatroon uitgebracht. En met dit patroon kun je van alles doen. Je kunt het 
uiteraard in zijn geheel borduren, maar alle losse motieven lenen zich ook heel goed voor 
kerstornamentjes. Of borduur de twee blokjes rechtsboven en lijst dat in. De achtergrondmotieven die ze 
hebben gebruikt, zijn ook heel geschikt voor bijv. een kaartje. Juist omdat het motief steeds herhaalt en vrij 
rustig is, kun je ook heel goed een handgeverfd garen gebruiken. Krijg je weer een heel ander effect.  
Het patroon is met 6 strengetjes Soie d’Alger geborduurd en kost € 14,75.  
 
 

 
 
Winterwunderland € 14,75 
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Dan is een oude bekende ook uitgebracht als patroon. Heb je vorig jaar de patroontjes gemist op het 
weblog van Historische Stickmuster, dan kun je nu nog je slag slaan. Abendhimmel is gewoon beschikbaar 
als patroon en kost € 9,50. Wij hebben onze versie geborduurd met het prachtige Soie Ovale garen in de 
kleurcombinatie Vintage. Ik vind het nog steeds een prachtige combinatie van kleuren. Het setje kost 20 

euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als laatste hebben we nog een heel bijzonder patroon, het heeft helemaal niets met kerst te maken, maar 
het is zooooo bijzodner. Die Farben Venedigs zijn twaalf blokken die je helemaal vol borduurt. Maar ook 1 
enkel blokje kun je uitstekend borduren en inlijsten. De kleuren die de dames hebben uitgekozen zijn meer 
dan mooi. Beige, bruin, creme en oud  blauwe tinten geven dit patroon iets van tijden van weleer. Ik denk 
dat er heel wat kruisjes in dit patroon gaan zitten, maar elk uurtje dat je hier aan borduurt, werk je aan een 
heel bijzonder project. Je hebt 13 strengetjes Soie d’Alger nodig als je het patroon borduurt op 14-draads 
linnen.  
En een heel woest idee, maar je zou ook het hele patroon kunnen borduren op 16 draads zijden gaas. Dan 
wordt het ongeveer 10 x 12cm. Kun je je dat voorstellen? Oh, en als we nu nog eens een hele grote doos tijd 
vonden onder de kerstboom.......... 
 

    
Die Farben Venedigs € 14,75 
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Dan, voor iedereen die weer vol verwachting uitkijkt naar de 
nieuwe Stitchalong van Historische Stickmuster, hierbij 
alvast een klein tipje van de sluier. Ik vind het echt een 
prachtig project en misschien, misschien, misschien ga ik me 
er dit jaar ook wel aan wagen. Het wordt geborduurd met 7 
kleurtjes Soie d’Alger. 
Het patroon heet “Unter dem Mistelzweig” en is 193 x 183 
kruisjes groot en je borduurt het op ivoorkleurig linnen. 
Vanaf 30 november publiceren Dorothee en Ute elke dag een 
motiefje voor de merklap op hun blog: 
http://historischestickmuster.blogspot.com/ 
Je moet echt elke dag hun blog bezoeken, want de volgende 
dag is het motiefje eraf gehaald.  
 
 
 

 
Als je het pakket bij ons bestelt, zit dat 
leuke bandje er niet bij, maar kun je voor 
€ 34,00 genieten van het borduren van 
deze prachtige merklap. Je kunt zoals 
gebruikelijk kiezen uit 11, 12,6, 14 of 16 
draads stof.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Thistles: kerstpatronen van eigen bodem 
 

Je weet vast wel hoe dat gaat, je bent wat gedachtenloos op facebook aan het scrollen en ineens komt een 

foto voorbij waarvan je denkt, he wat een 

leuk idee. Inmiddels weet ik dat ik dan 

gelijk het plaatje moet opslaan want om 

het later weer te vinden is als zoeken naar 

een speld in de hooiberg. 

 

Dat was precies wat er gebeurde met deze 

foto van Dyeing to Stitch (dit is de 

borduurwinkel van de dames van R&R 

Reproductions, van de mooie 

handgeverfde stoffen). Ik vond het zo’n 

gaaf idee, zo’n grote kerstboom. En 

dacht, die past mooi bij onze kerstman 

van The Needle’s Notion.  

 

Maar ja, van wie was het patroon? Dat 

bleek van onze “eigen” Liezbeth te zijn 

van Thistles. Het grappige is, haar versie 

is op donkerder stof geborduurd, met 

andere kleuren, waardoor het er weer 

http://historischestickmuster.blogspot.com/
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helemaal anders uitziet. Wij gaan het patroon voor volgend jaar borduren, dat 

lukt niet meer zo snel, maar het patroon is inmiddels wel in de winkel 

verkrijgbaar.  

   It’s beginning to look a lot like Christmas € 10,00  

 

 

 

 

Naast de mooie kerstboom hebben we ook nog drie kerst/winterkussentjes 

van de speciale club die we vorig jaar hebben gehad. One Long Tall 

Snowman is er voor alle liefhebbers van sneeuwmannen. Als je goed kijkt zie 

je dat de 1 als het ware door zijn lijfje is gevlochten. Ik vind het een geweldig 

idee.  
 
Dan hebben we, om in de sneeuwsfeer te blijven, ook 11 Snowflakes. Van dit 
kussentjes borduur je eerst het patroon en daarna ga je, heel eng, het vierkantje in vier stukken snijden. Het 
is dus zaak om de ruimte tussen de driehoekjes een beetje ruim te laten. Gelukkig staat in de beschrijving 
duidelijk hoe je dit moet doen. Ik vind dit een van de leukste kussentjes die we dit jaar erbij gemaakt 

hebben.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Long Tall Snowman € 6,95   11 Snowflakes start Winter € 6,95 

  
 

 

Tot slot hebben we ook nog de 12 Ornaments in the Tree. Zo’n 

heerlijk ouderwetse kerstboom met van die rechte zijtakken, waar je 

dan een scala aan ornamentjes in op kunt hangen. Vervang eventueel 

1 of 2 geborduurde ornamentjes door een knoopje of bedeltje, is ook 

leuk. Neem je favoriete kleuren erbij en ik vind zelf dat een beetje 

goud glitterdraad er wel doorheen moet. Of neem een van de nieuwe 

DMC garentjes voor wat extra glitter.  

 

 12 Ornaments in the Tree € 6,95  
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With Thy Needle and Thread: wel besteld maar nog niet binnen 
 
Voor ik ook maar iets zeg over de patronen, zeg ik het gelijk: de patronen zijn besteld, maar zijn nog NIET 
in de winkel! We moeten dus nog even geduld hebben, maar ik hoop dat ze er snel zijn.Maar de patronen 
zijn altijd de moeite waard om op te wachten. En we hebben nog een paar leuke verrassingen mee laten 
komen.  
 
Eerst maar de patronen die ik al op 
facebook had laten zien. Winter in 
Baltimore is het laatste patroon in de 
Baltimore quilt serie. En wat is het een 
schitterend patroon. De afwerking is 
ook heel bijzonder. Je kunt de 6 blokjes 
ook bij elkaar borduren, maar Brenda 
heeft ervoor gekozen om ze te 
gebruiken voor de buitenkant van een 
doos. Nu zeg ik het maar eerlijk, zo’n 
cartonnage project is wel even een 
klusje. Het eindresultaat is echter 
buitengewoon. Of je maakt gewoon 
van elk quiltblokje zo’n schattig 
speldenkussentje, daar zou ik ook wel 
mee kunnen leven.   
       Winter in Baltimore € 15,95  

 
Nog een laatste patroon in een serie is 
de Baketful of Winter Time. Het is bijna 
niet te geloven dat beide series in 
Nashville zijn begonnen en nu weer ten 
einde zijn. Ik vind deze kussentjes zo 
lief. Ik denk dat ik voor iets meer 
kerstrood zou kiezen maar verder......  
 
 
 Basketful of Winter Time € 13,50 
 

 
 
 
 
Bij Plum Pudding komen de twee muisjes weer terug die we al 
vaker hebben gezien op patronen van Brenda. We hebben 
Christmas Tea gehad, Merry Mouse (die heb ik geborduurd), 
Mice in the Sewing Room (ben ik nog mee bezig) en nu dus 
Plum Pudding. Hij staat hoog op mijn lijstje, want ja, die muizen, 
dat blijft toch trekken.  
 
     Plum Pudding € 13,50 
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Ik heb ook weer een nieuwe kandidaat voor mijn ovalen lijstje waar ik Here a Peep, there a Peep in heb 
afgewerkt. Grappig he, hoe je een lijstje kunt zien en gewoon weet dat het perfect is voor deze patroontjes. 
Candy Cane Wishes komt tzt wel aan de beurt, ik zie het al helemaal voor me. Ik hoef “alleen” nog maar de 
kerstman, deze sneeuman en de heks te borduren en ik kan bijna het hele jaar door de patroontjes 
verwisselen. Voor de dames die hier komen met de open dagen, de winkel waar ik het lijstje heb gekocht, 
heeft er nog een paar staan. En je kunt heel fijn gewoon 12,6dr linnen gebruiken ;-). 

  
Candy Cane Wishes € 13,50 
 
 
En dan All Bundled Up, wie wil nu niet 
zo’n sneeuwman hebben? Met een sjaal, 
wortel als neus, zo’n hoedje waar een dan 
weer een tak aan hangt en een 
cardinaalvogeltje (met ook weer zo’n 
sjaaltje) die alles in de gaten houdt. Je 
moet maar op het idee komen. Ik geloof 
dat ik voor iets donkerder stof zou kiezen, 
zodat de sneeuwman nog wat duidelijker 
naar voren komt. Laat het maar winter 
worden, dan kunnen we ongestoord 
borduren. 
 

  All Bundles Up € 13,50 
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CM Designs: een nieuwe naam in de winkel 
 
Ik had al een tijdje zitten kijken naar de blokjespatronen van CM (Caroline Manning) Designs. De blokjes 

intrigueerden me, er stond zoveel op een patroon, en mijn hoofd begon te malen van alle mogelijkheden die 

die blokjes opleveren. Vierkante blokjes zijn eigenlijk ideaal, je kunt er allerlei nieuwe vierkanten en 

rechthoeken mee maken en de afmeting 

aanpassen aan hoe je het wilt afwerken. 

 

Dus hebben we een tijdje geleden Holiday 

Joy laten komen en bedacht hoe we dit 

patroon wilden gebruiken. Wij hebben er een 

dienblaadje van gemaakt voor de kerst en een 

klein schaarhangertje omdat het te leuk was 

om te stoppen met borduren. Maar de 

mogelijkheden zijn natuurlijk eindeloos.  

 

Je kunt het hele patroon borduren en er 

bijvoorbeeld een kussen van maken. Of 

gebruik een deel van het patroon voor 

inderdaad een dienblaadje, maar denk ook 

aan de bovenkant van een doosje, of maak er een speldenkussentje van. Of borduur een rand van de blokjes 

langs een placemat. Of stem de afmeting van de blokjes af op een lijstje dat je hebt. Je kunt altijd nog een 

randje kruisjes onder en boven borduren (met bijv. Vrolijk kerst Kerst 2018 tussen de blokjes en je randje) 

om het helemaal passend te krijgen. Of borduur de blokjes voor een kaartje.  

 

Het is echt een patroon om je garendoos naast je neer te zetten en gewoon kleurtjes te pakken die je mooi 

vindt. Ik heb min of meer een vast kerstpalette aan kleurtjes en die zou ik dan gebruiken. En als een kleur in 

het patroon niet gelijk is aan de kleur in mijn doosje, dan pas ik dat gewoon aan.  

 

   
Holiday Joy € 16,95      Halloween Hijinx € 16,95 
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Naast de kerstpatronen heeft Caroline ook nog een aantal andere “blokjes” patronen die te leuk zijn om uit 

de catalogus te laten. Dat is nog eens een leuke manier om al je restjes garen op te gebruiken.  

  
How does Your Garden grow? € 16,95      The Twinchie Project € 19,50 
 
 
Ouderwets kerst vieren met Lindner 
 
De patronen van Lindner doen mij altijd een beetje denken aan kerst van vroeger. Vooral door hun kleuren 
krijg ik er altijd zo’n warm gevoel bij. Ik houd enorm van de traditionele kerstkleuren rood, groen, wit en 
goud en die komen genoeg naar voren in hun patronen. 
Dit jaar hebben ze een heel leuke Adventkalender. Al die kleine motiefjes zijn natuurlijk leuk op de 
kalender, maar ik zie ook een boom vol met ornamentjes voor me. En het tweede nieuwe patroon is voor 
iedereen die van bakken houdt. Volop koekjes van allerlei kerstvormen, die rand onderaan vind ik 
geweldig en vooral kerstman die druk bezig is om nog allerlei lekkers te bakken. Op de achterkant van het 
patroon vind je voldoende inspiratie voor het toepassen van de patronen.   

   
Adventkalender € 7,50   Weihnachtsbäckerei € 7,50      
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Deze twee patronen van vorig jaar heb ik ook nog maar even opgenomen. Vooral omdat ze zo ontzettend 
leuk zijn. En ik denk dat de nieuwe glinstergarens van DMC in deze patronen heel goed tot hun recht 
kunnen komen. Net dat beetje meer glinstering op je borduurwerk.  Net dat beetje meer extra, je kunt zo 
kijken of de DMC kleuren die in het patroon gebruikt worden, ook in DMC Etoile beschikbaar zijn.  

   
Lichterglanz € 7,50      Es weihnachtet € 7,50 

 

Nieuw van Sara Guermani 
 

Dit jaar hebben we twee nieuwe patronen van Sara in de winkel, heel toepasselijk, een voor kerst en een 
voor de winter. Om met die laatste te beginnen, dit is het vierde patroon in haar serie van de seizoenen. 
Persoonlijk blijf ik een beetje moeite hebben met de vijf motieven die bovenaan staan. Voor mijn gevoel 
hangen ze een beetje in 
het patroon. De 
oplossing is snel 
gevonden, ik zou ze 
gewoon weglaten. En 
dan die motiefjes als 
ornamentje borduren. 
Kijk, dat zou ik wel 
weer heel leuk vinden. 
De rand onderaan het 
patroon is ongekend 
mooi, ik zou ‘m zo 
willen borduren op een 
handdoek of placemat. 
Dat is toch echt 
typerend voor Sara, 
zulke prachtige 
bloemenranden.  
 
 
     Winter € 23,00 
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Het tweede patroon is echt voor 
de kerst, met als thema het 
kerstverhaal. Ik vind de gekozen 
kleuren ook heel mooi passen bij 
de afbeelding. Er zitten ook 
zoveel details in. Iedere keer als je 
kijkt, zie je wel iets anders.  
Je borduurt het patroon met DMC 
garen op een stof naar keueze. Er 
zit geen houten knoop bij deze 
keer, dus je kunt de stof zo fijn 
nemen als je zelf wilt. 
 
 
 We wish you a Merry 
Christmas € 23,00 
 
 
 
 

 
Kerstboek van Hélène le Berre 
 
Een nieuw boek van Hélène le Berre is iets waar wij 
altijd naar uitkijken. Ze is van oorsprong schilderes 
en haar afbeeldingen zijn omgezet naar 
borduurpatronen. En dat merk je. Er zitten zoveel 
details verwerkt in de patronen! Het is niet even snel 
iets borduren, want elk patroon heeft wel wat 
stiksteekjes of borduursteekjes waar je even goed 
naar moet kijken. Maar het eindresultaat is dan ook 
verbluffend.  
 
In het boek vind je een mengeling van meer 
traditionele kerstmotieven tot meer stylistische 
motieven. Ik ben zelf echt weg van haar patronen van 
de dieren. Die zien er zo echt uit, terwijl het maar 
kleine borduurwerkjes zijn met eigenlijk niet eens 
zoveel steekjes.  
 
De bloemen die Hélène geschilderd heeft zijn ook 
prachtig, echt een stilleven op je borduurstof. En dan 
in een mooi, strak lijstje, ik zie het al helemaal voor 
me. 
 
Het boek bevat 96 pagina’s, is geheel in kleur 
uitgevoerd en heeft een stevige kaft. Het kost € 22,00. 
 
 
 
 
 
 



66 
 

      

  
 
Tot besluit 
 
Het  is altijd een beetje triest als ik aan het einde van de kerstcatalogus ben. Aan de ene kant ben ik blij dat 
het weer klaar is, aan de andere kant zou ik wel door willen gaan met het beschrijven van nieuwe 
kerstpatronen. De Amerkaanse ontwerpsters waren nog niet allemaal klaar voor de kerst, dus er komt vast 
nog meer “kerstlekkers” aan. Houd het webblog maar in de gaten, dan gaan we daar gewoon nog een 
beetje verder ;-).  
 
https://dehandwerkboetiek.nl/blog/ 


