HEET VAN DE NAALD 28

DE MALLE(N) HYPE & MALLE MEIDEN CLUB
Zoals de meesten onder jullie wel weten heerst er een ware hype rond de mallen ontworpen
door Kristel. Een superhandig hulpmiddel om met de techniek van Foundation piecing de
mooiste patchworkblokken te maken. Kristel is zeer productief (zoals altijd) en daarom is dit
het juiste moment om een SAMPLER te maken met de (meeste) mallen die zij tot nu toe
ontworpen heeft.

Hierna het artikel dat ook op de website staat. Lees het goed en laat deze kans niet aan jullie
voorbij gaan.
Eén extra info : Aan degenen die mee willen doen maar al enkele mallen in hun bezit hebben.
Wij verminderen de prijs met de kostprijs van de mal (die jullie niet wensen in het pakket
omdat jullie die al hebben). Laat dit natuurlijk wel onmiddellijk weten zodra jullie te horen
krijgen welke mal gebruikt wordt.
Wat is de bedoeling?
We maken een sampler met de befaamde mallen ontworpen door Kristel Salgarollo in
samenwerking met Foltvilag.

Voor wie ze nog niet kent, het zijn plastic mallen (herbruikbaar) waarbij je de foundation
piecing techniek toepast.
De sampler, ook ontworpen door Kristel, komt tot stand met (bijna) alle mallen die tot nu toe
beschikbaar zijn.
Maandelijks wordt een nieuwe mal & patroon gebruikt. Zo bouw je de sampler op tot een
prachtige quilt van 200 x 200 cm.
Wij bieden een stoffenpakket aan waarbij we de 2de stoffencollectie van Elly's Quiltplace
combineren met de collectie Chrystal Farm van Edita Sitar.

2 prachtige collecties die perfect matchen. We voorzien een termijn van 18 maanden om de
plaid af te werken. Uiteraard werk je op je eigen tempo.
Je kan op 2 manieren inschrijven:
•

Pakket 1 : full option

Je ontvangt bij eerste inschrijving het volledige pakket stoffen (28 fat quarters) + de eerste
mal en het patroon voor de eerste blok.
Dit starterspakket kost €149.
Verder ontvang je maandelijks een mal en het bijhorende patroon aan de kortingsprijs van
€14.

We wijzen er op dat er in de daaropvolgende maanden ook nog wel stoffen in het pakket
zullen aangeboden worden, bvb ecru's, om het geheel te vervolledigen.
Je bent vrij om deze stoffen bij op te nemen bij je maandelijkse pakket mallen met patroon.
Wij bieden ze telkens aan, jij kiest of je ze mee bestelt.
•

Pakket 2 : small

Dit is voor mensen die de Sampler willen maken met hun eigen stoffen.
Je ontvangt dan maandelijks de mal en patroon voor €18.
•

Extra optie : Patronen zonder mallen

Als je de mal al hebt kan je het patroon apart krijgen. Daarvoor betaal je dan €4 per maand.
Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor verzending binnen België, Nederland,
Luxemburg, Frankrijk & Duitsland.
Als je enkel het patroon bestelt wordt dit per mail toegezonden worden.
De pakketten kan je bestellen via de webshop, telefonisch of per mail. Je mag uiteraard
altijd binnen springen in de winkel en dan geven we graag uitleg.
We starten met de levering van de pakketten op 1 maart, inschrijven kan je vanaf
vandaag!
Rond het maken van deze sampler hebben we de "MALLE(N) MEIDEN CLUB" opgericht,
Dit is een groep die via de FB pagina van Atelier Salgarollo is aangemaakt.
Hierop tonen wij elke maand hoe we werken aan de nieuwste blok en in deze groep kan je je
commentaren of vragen kwijt.
Een virtuele lessengroep zeg maar, of een forum waarop je alle commentaren, suggesties en
vragen van andere mensen kan lezen.
Voor alle vragen rond deze malle meiden club kan je terecht in de winkel of kan je
telefonisch contact opnemen.
Wij hopen dat je meedoet, het is een prachtig leuk project, met fantastisch mooie stoffen!

WORKSHOP “GEBRUIK MALLEN VOOR FOUNDATION PIECING”
Deze workshop ligt in de lijn van het vorige onderwerp.
Kristel heeft al enkele workshops gegeven rond het gebruik van de befaamde mallen.
Voor degenen die de werking van de mallen nog niet kennen of de voorgaande workshops
gemist hebben is er op 19 april van 10u tot 16u een cursus "werken met mallen", gegeven
door Kristel Salgarollo. Deze lesdag kost €25 en vindt plaats in de winkel.
Hierin legt Kristel uit hoe je werkt met de mallen, ze toont de talloze mogelijkheden om
blokken en figuren te vormen en ze geeft je verschillende tips & tricks om makkelijk te
werken met de mallen. Een echte aanrader. De mensen die er al mee werken zijn zo
enthousiast, het is het moment om zelf te komen zien waarom!
De workshop gaat door vanaf inschrijving van 8 personen. Er wordt die dag niet met de
machine gewerkt, maar zodra je de techniek onder de knie hebt om te naaien met de hand, kan
je dit vanzelf ook met de machine doen.
Alle inschrijvingen voor deze dag lopen via de winkel, Atelier Salgarollo

QUILTDAG 3 MAART in het teken van Pasen
Op 3 maart maken we in de winkel van 10u tot 16u de Gans Jeannine. Dit is een uit stof
gemaakte gans die je Paasdagen zal opvrolijken. Je leert met de machine werken of als je dat
liever wil maak je ze met de hand. Je kiest zelf de kleurtjes voor de outfit en past ze zo aan je
interieur.
Een leuke dag voor de prijs van 20€ (ipv 25€; omdat deze workshop doorgaat in de winkel en
niet in het zaaltje). We vragen wel zelf een lunchpakketje mee te brengen of er kunnen
broodjes besteld worden.
Er zijn nog slechts enkele plaatjes, dus haast je om jou zitje te reserveren…

Ons Jeannine.

ZOMERGARENS
Ik weet het, het is nog berekoud en het zal zo nog even blijven volgens onze weermannen en
vrouwen, maar bij ons in de winkel zijn we keihard bezig om het zonnetje en de zomerse
kleurtjes al in de rekken te krijgen.
Er zijn weer prachtige garens geleverd, de boeken voor de zomerse modelletjes liggen ook al
op de toog en er zijn al enkele mooie voorbeelden te vinden in de winkel.
Kom dus gerust langs om al een voorsmaakje te krijgen.
En je weet, tijdig beginnen, dan kan je er tegen zodra de lentedagen te voorschijn komen.

Sjaal gemaakt met WHIRL van Scheepjeswol.
Techniek schaduwbreien of haken.
Prachtig effect met 2 bollen wol voor €49

Een nieuwe plaid in wording:
Mooi kleurenpallet met wol
Ecopuno van Lana Grossa, super
zachte kwaliteit met schitterende
kleuren.

Nieuwe sokkenwol “Our Tribe”,
Anders gebruikt : zigzag sjaal

