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Nieuwsbrief nr.8 – november 2016 

Met: 

 Koopzondagen 

 Borgo de Pazzi 

 Nieuw lint 

 Houten letterkralen 

 Nieuwe funny haakpakketten 

 DROPS patronenboekjes 

 DROPS Alpaca Party 

 Nieuwe boekjes en tijdschriften 

 Workshops 

 Handwerkmiddag en -avond 

      Hoi allemaal, 

We zitten volop in de herfst, dus de hoogste tijd om weer 

aan de slag te gaan met die heerlijke wintergarens.  

We hebben weer een aantal nieuwe mooie garens ingeslagen 

en er liggen ook weer nieuwe boekjes met inspirerende 

ideeën klaar. 

Loop gerust eens bij ons binnen! 

 

Koopzondagen 

In verband met sinterklaas en kerst zijn er extra 

koopzondagen in Heythuysen en wel op 27 november en  

18 december van 13.00 tot 17.00 uur.  

Kom gezellig bij ons langs, de koffie staat klaar! 

 

Borgo de Pazzi 

We hebben weer een nieuw merk aan onze garen-assortiment 

toegevoegd, namelijk  garens van Borgo de Pazzi:  

garens van natuurlijke materialen in natuurlijke kleuren, en de 

gekleurde garens zijn handgeverfd. Doordat het originele 

karakter van de vezels bewaard is gebleven, hebben de garens 

meer volume en zijn ze zachter. Kom ze gerust voelen en 

bewonderen bij ons in de winkel! 

 

Borgo de Pazzi is een Italiaans garenmerk dat zich onderscheidt 

door het gebruik van natuurlijke materialen. Borgo de Pazzi heeft 

al meer dan 40 jaar ervaring in het produceren van hoogwaardige 

garens. Borgo de Pazzi is een merk dat een 100% made in Italy 

garantie heeft. De collectie is van zeer goede kwaliteit, haute 

couture kwaliteit zoals de Italianen zelf zeggen. 

 

Nieuw lint 

We hebben ons lint uitgebreid met dit prachtige gevarieerde lint 

op rolletjes van 1,8 meter. 
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Houten letterkralen 

Houten kralen in diverse maten, naturel en gekleurd, die hadden we 

al, maar nu hebben we ook letters voor tussen die kralen. Het zijn 

witte houten kubusjes van 8mm, en ze worden los verkocht. 

Leuk voor armbandjes, fopspeenkoorden, etc.. 

 

Funny haakpakketten 

Er zijn weer een aantal nieuwe Funny haakpakketten 

binnengekomen, waaronder een aankleedpietje en sinterklaas 

(leuk voor in de schoen!) en een engeltje voor de komende 

feestdagen.  

 

Nieuwe DROPS patronenboekjes 

De nieuwe DROPS boekjes liggen in de winkel, boordevol 

mooie en inspirerende patronen, en dat voor maar € 1,25 per 

boekje! 

 

DROPS Alpaca Party 

De DROPS Alpaca-party-weken zijn weer begonnen. Bij ons 

houdt dat in dat je 25% korting krijgt op de toch al 

aantrekkelijk geprijsde Brushed Alpaca Silk, Air, Lace en 

Alpaca Bouclé, dus sla je slag voor de komende winter! 

 
DROPS garens van Garnstudio komen uit Noorwegen met een 

missie. Haken en breien toegankelijk maken voor iedereen! De 

garens uit het assortiment bestaan uit natuurlijke materialen als 

katoen, alpaca en 100 procent wol. 
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Nieuwe boekjes en tijdschriften: Ook deze nieuwsbrief weer aandacht voor een aantal leuke 

nieuwe handwerkboekjes, en er komen nog veel meer leuke 

boekjes aan. Wij bestellen altijd meteen de allernieuwste 

boekjes, maar wil je er zeker van zijn dat jij er als eerste 

een exemplaar hebt, reserveer er dan een op voorhand bij 

ons, dan leggen we het apart voor jou! 

 

HobbyHandig 

HobbyHandig is het meest gelezen hobbymagazine. Zes keer 

per jaar lees je alles over de creatieve hobby, van kaarten 

maken tot handwerken, van HomeDeco tot textiel, 

groendecoraties en nog veel meer. Naast doe-artikelen is 

HobbyHandig er ook echt voor jou, onder meer door tips en 

foto’s van lezers. HobbyHandig, creatief voor elk wat wils! 

 

Aan de Haak 6 

In Aan de Haak 6 vind je inspirerende verhalen van Dendennis en 

Frederika van der Galiën en Mabel Gaiser van Crochet Addict.  

Aan de Haak 6 staat ook vol winterse projecten. Hopelijk word jij 

hier net zo warm van als wij. Dit is natuurlijk niet alleen letterlijk 

bedoeld met een heerlijke scoodie, poncho’s, handwarmers en col, 

maar ook het gezellige, knusse gevoel voor in huis met de prachtige 

poef. Of een lekker warme babydeken of -cape en de 

prachtige Graphan voor op bank of bed. 

Wat dacht je van de wollige mammoet en de sleutelhanger met het 

uiltje. Van kleding, gifts, homedeco tot de leukste kids-ideeën, je 

vindt het in Aan de Haak. Graag nog even speciale aandacht voor de 

fraaie feestkleding voor kinderen in deze uitgave. Tijd om aan de 

slag te gaan! 

 

Mijn knuffels van sokkenwol 

Kristel Droog heeft al een hele schare fans verzameld met haar 

hartveroverende gehaakte knuffels. De dieren zijn allemaal 

gehaakt van sokkenwol waardoor ze een natuurlijk, stoer en 

vintage karakter krijgen. Bovendien is het garen heerlijk zacht 

en de dieren daardoor erg knuffelbaar. Sokkenwol is ook wat 

dunner dan het gewone haakkatoen. Dat maakt de dieren wat 

kleiner en verfijnder. Alle beschrijvingen zijn helder en 

duidelijk en worden met tekst en stap-voor-stapfoto's 

uitgelegd. Zo komt het haken van een knuffels van sokkenwol 

binnen ieders bereik. 

 

Amigurumi’s naaien 

In Amigurumi's naaien van Mariska Vos-Bolman (van de website 

DIY fluffies) staan 12 naaipatronen om de leukste knuffels - 

ofwel amigurumi's - te naaien. De genaaide amigurumi's zijn 

supersimpel om zelf te maken met de stapsgewijze uitleg en 

naaipatronen op ware grootte. Binnen no time heb je het ideale, 

persoonlijke (kraam)cadeautje zelf gemaakt! Mariska 

combineert leuke retro stofjes tot knuffels die leuk zijn voor 

jongens en meisjes. Voor degenen die liever niet de naaimachine 

gebruiken, staan er ook naaisteken in tekst en beeld uitgelegd, 

zodat naaien met de hand ook een optie is. 
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Joekedoe 

Een joekedoe is een gehaakte creatie die voldoet aan enkele 

kenmerken: 

-elke joekedoe is gehaakt in één stuk, je hoeft dus niet veel te 

naaien 

-de basisvorm is gehaakt met maximaal 100 gram garen 

-ze zijn veilig voor kinderen 

-het zijn heel eenvoudige vormen, als het ware kindertekeningen 

In dit boek staan 10 exemplaren. Alles wordt duidelijk uitgelegd, 

met veel foto’s. Daardoor is dit boek ook ideaal voor beginners. 

 

Pluis en haar vriendjes haken 

Het konijntje Pluis speelt de hoofdrol in dit nieuwe haakboek 

Pluis & haar vriendjes haken van Tessa van Riet-Ernst. Pluis 

trekt de wereld rond en maakt allemaal nieuwe vriendjes. Zo 

ontmoet ze tijdens haar avonturen een pandabeer, een 

zeehondje en lieve hamsters. Dit boek bevat in totaal 15 

haakpatronen met stap-voor-stapbeschrijvingen om de beesten 

te haken. De amigurumi's zijn zacht door de pluizige 

haakgarens. Vind je het makkelijker om met andere garens te 

haken? Geen probleem, want Tessa legt uit hoe je met een 

speciale kamtechniek toch het pluizige effect kunt creëren. Het 

boek is fris vormgegeven en staat vol met uitnodigende foto's 

en stap-voor-stapbeschrijvingen. Deze pluizige haakknuffels 

zijn te leuk om niet te haken! 

 

Bloemen om te haken 

In dit boek vindt u instructies voor het haken van de 

prachtigste bloemen. De patronen zijn ook geschikt voor 

beginners. Voor wie net begint met haken zijn de stap-voor-

stapinstructies met duidelijke foto’s erg handig. Al hakend leert 

u allerlei nieuwe vaardigheden en het duurt niet lang voor u 

merkt dat het steeds gemakkelijker gaat. Ook voor haaksters 

die al meer ervaring hebben, heeft dit boek voldoende te 

bieden: 35 prachtige bloemen met schematische tekeningen en 

duidelijke instructies, plus 5 unieke projecten om u te 

inspireren en uw wereld te vullen met bloemen! 

 

HERO en de magie van kerst 

Na het succes van Hero en de draak kon het natuurlijk niet 

anders, Mr. Cey komt met een vervolg: Hero en de magie van 

kerst. In dit leuke voorleesboek neemt Hero je mee op een 

nieuw avontuur. Het boek heeft 11 personages die allemaal 

bedacht zijn door Mr. Cey. Van al deze personages is een 

haakpatroon, zodat je je favoriete hoofdpersonages tot leven 

kunt brengen. 
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Handpoppen haken 

Van boer Tom, koe Kasper, varken Joep tot aan kip Kennet. Met 

de 13 haakpatronen haak je de familie tot een ware boerderij. 

Door de combinatie van pluizig garen en katoen maak je de 

dieren beestachtig leuk. Alle haakontwerpen worden stapsgewijs 

beschreven en zijn eenvoudig zelf te maken. Beginners kunnen 

na een korte introductie tot de verschillende haaksteken en 

technieken ook meteen aan de slag. Gegarandeerd uren haak- en 

speelplezier voor jong en oud!  

 

IK BEN BIR en ik ga logeren 

Maak kennis met Bir. Wanneer Bir gehaakt is vertelt hij een 

verhaal en is hij een vriend voor iedereen. Door samen met Bir op 

avontuur te gaan ontdek je samen nieuwe situaties. Hij is een echte 

steun en toeverlaat en zal je nooit in de steek laten wanneer hij je 

eenmaal kent. Nieuwe situaties worden samen met Bir een stuk 

gezelliger, en mochten nieuwe situaties spannend zijn helpt Bir je 

er door heen! Bir kan het, dus iedereen zal het kunnen. 

                  

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-donderdag 1 december: tunisch-entrelac haken (reeds vol) 

-donderdag 15 december: tunisch-entrelac haken 

-zaterdagmiddag 14 januari:”double face breien” gegeven door 

Miriam Tegels, snelste breister van de wereld. 

-donderdag 19 januari en 2 februari: “guimpevork haken” 

-donderdag 26 januari en 9 februari: sokken breien (datum staat 

vast, komt binnenkort op website) 

-donderdag 9 en 23 maart: tas haken 

                     

Voor de kinderen: 

-woensdagmiddag 14 december: kerstboomhangers maken 

-vanaf woensdag 11 januari: brei-en haakworkshop (5 weken) 

 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website 

www.breienallerlei.nl of kom langs in onze winkel. 

 Handwerken 

Handwerken is een fijne ontspanning, zeker nu de avonden weer 

langer gaan worden! 

Wil je liever niet alleen handwerken, schuif dan op dinsdagmiddag 

van 13.30 tot 15.30 uur of dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 

gezellig bij ons aan op onze wekelijkse handwerkmiddag/avond.  

 

Heeft iemand zin om op donderdagmiddag te komen handwerken, 

laat het ons dan weten, want bij voldoende aanmeldingen gaan we 

ook op donderdagmiddag starten! 

        

Dit was het voor deze keer! 

Hopelijk tot gauw weer, onze volgende brief volgt vanzelf. 

Bedankt voor het lezen. 

 

Groetjes van Jacqueline en Wilhelmien 

Brei & Allerlei 

Volg ons ook op :  FACEBOOK Voor nog meer informatie zie onze website :   www.breienallerlei.nl  

 Afmelden nieuwsbrief: Stuur mailtje naar info@breienallerlei.nl 

https://www.facebook.com/breienallerlei
http://www.breienallerlei.nl/
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