Heet van de Naald 25
Ik wist het zelf niet maar blijkbaar is het een jubileum nieuwsbrief, de 25ste al.
Misschien is het daarom dat jullie er even op hebben moeten wachten, de tijd
gaat sneller dan een mens zou willen.
Eerst wil ik even het droeve nieuws melden dat 2 lieve dames, trouwe klanten,
van ons zijn heen gegaan. Geveld door ziekte zijn Maria Beenens en Gaby
Leemans veel te vroeg gestorven. We betuigen ons medeleven aan familie en
vrienden.
Maar zij zouden niets liever gewild hebben dan dat wij allemaal, met even veel
enthousiasme, onze handwerkbezigheden zouden voortzetten, en dat gaan we ook
doen.
Vooreerst moet ik jullie wijzen op de gevaren van een verslaving. De verslaving
van “bloemetjes maken”. Sinds Kristel haar malletjes heeft uitgegeven zitten de
klanten nog dichter met hun neus op de stofjes, op zoek naar een speciaal
kronkeltje of lijntje, bloemetje of tekeningetje, zodat zij het mooiste bloemetje
kunnen maken. Het is een hype, het is een gekte…
Kom zeker naar de opendeurdagen, er zijn demo’s van het gebruik van templates
door Kristel (op vrijdag 19 & zat 20 mei). Bovendien is er nieuw pakketje, een
allerschattigst bloementquiltje (pakket incl. mallen) te verkrijgen.

Tip van de
sluier van het
bloemenquiltje

Maar ook het breiend en hakend volkje laten we niet aan hun lot over.
Dit nieuwe vest wordt gebreid met 2 draden samen. Een draad Organico (100%
katoen) met 1 draadje silkhair. Het geeft een superzacht resultaat en ziet er
ontzettend mooi uit. De steek is een soort patentsteek en geeft echt een cool
effect, het model is met raglan-inzet, waardoor het perfect op de schouders
blijft zitten en bijgevolg altijd mooi past. Het vergt een beetje geduld, maar het
resultaat is echt mooi.

Voor de HAAKSTERS hebben we een zalige plaid in aanbieding.
De plaid is gemaakt met de filettechniek, doorweven met koorden en bezaaid
met bloemetjes.
Deze is gemaakt met de NATUR Wol van Katia, gekleurd met 100 % natuurlijke
materialen. Jammer genoeg heeft Katia beslist deze wol uit het assortiment te
halen, zodat er nog maar één pakket beschikbaar is. Gelukkig hebben wij een
zodanig groot aanbod van andere garens waarmee je deze leuke plaid ook kan
maken.

Volgende is nog zo’n leuk haakproject.
En ik ben er zeker van dat als je er ééntje gehaakt hebt
de rest ook volgt…
Een dierenkruk uit het boek van Anja Toonen
In Nederland is het al een geweldige hype,
België gaat zeker volgen.
Het maken van zo’n kruk komt zeker in een cursus.
Hou de website in de gaten…

Er zijn nu al 2 boeken op de markt, en ze zijn prachtig. Een hardcover met in elk
boek 9 verschillende dieren voor de prijs van 16,95€ per boek.
Ook de krukjes kunnen besteld worden, deze kosten 17,50€ per stuk.
Als je er een boek en/of krukje wil mag je gerust een mailtje of belletje doen
om er eentje te reserveren.

En last but not least hebben we een nieuwe door Kristel ontworpen plaid.
De Black Orchid. Een plaid met een prachtig bloemenpaneel in het center,
spiraalgewijs omringd met lang gerokken ruiten.
Een gewaagde kleurencombi van taupe, diepgeel, zwart en roze,
allen stoffen van Moda. Zeer geslaagd resultaat!
Dit pakket is vanaf volgende week beschikbaar.

Dan er rest er me niets dan jullie een heel fijne, zonnige eerste mei te wensen
en er jullie attent op te maken de data van de OPENDEUR in de agenda te
zetten. Breng man, kind, oma, vriendin mee, iedereen is welkom.
Zoals steeds worden jullie verwelkomt met een tasje koffie of thee en een
kleine zoetigheid.

Hopelijk tot dan,
Mieke

