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Nieuwsbrief nr.9 – december 2016 

Met: 

 Koopzondag 

 40% korting 

 Scheepjes Stardust 

 Scheepjes Sparkle 

 Eucalan 

 DROPS Alpaca Party 

 Nieuwe boekjes en tijdschriften 

 Workshops 

 Handwerkmiddag en -avond 

      

Hoi allemaal, 

We zitten volop in december, die heerlijke kerstdagen komen 

er weer aan, en dan na het diner lekker relaxed op de bank 

met een handwerkje! We hebben er helemaal zin in! 

 

 

 

Koopzondag met kersthaaktea en kersthangers haken! 

In verband met kerst is er een extra koopzondag in 

Heythuysen en wel op 18 december van 13.00 tot 17.00 uur.  

Wij gaan er een gezellige kersthaaktea van maken met 

hapjes en drankjes. En we hebben een gratis mini-workshop 

kersthangers haken! Dus neem je haaknaalden mee en schuif 

gezellig bij ons aan! 

 

40% korting  

We hebben tijdelijk een tafel met allerlei hebbedingetjes, 

maar ook met uitlopende garens, die 40% afgeprijsd zijn.  

Doe er je voordeel mee, misschien zit er nog iets leuks bij 

voor de kerstdagen. 

 

Scheepjes Stardust 

Scheepjes presenteert u haar nieuwste garen: Stardust, een 

sprankelend en zacht garen met een subtiel glittertje, en er 

zit maar liefst  540 meter op een bol van 100 gram! Geschikt 

voor naalddikte 3-3,5. 

 

De mohair en wol zorgen, gecombineerd met de premium 

acryl voor een warme en zachte touch. Het garen bevat net 

genoeg mohair om zacht maar niet pluizig aan te voelen. 

Scheepjes heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat dit 

garen zacht is zonder bijvoorbeeld de huid te irriteren zoals 

het geval kan zijn bij andere glinstergarens. Dit maakt het 

garen uitermate geschikt voor het breien en haken van 

kleding en omslagdoeken maar ook warme winterdekens.  

Kom gerust eens kijken en voelen. 
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Panda Sparkle 

Panda Sparkle is, net als Scheepjes Panda, een zacht en harig 

garen. Door de toegevoegde glimmende haartjes ontstaat een 

zacht maar speels glittereffect. Ideaal voor allerlei home 

deco projecten, maar ook leuk voor futuristische amigurumi 

of vrolijke kinderknuffels. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

 

Eucalan 

Eucalan is een natuurlijk, milieuvriendelijk wolwasmiddel gebaseerd 

op lanoline voor fijne was en wolwas. Het is niet alleen geschikt 

voor wol maar ook voor andere garens. 

Handwerkers blocken hun haakwerk graag met behulp van Eucalan, 

omdat het niet alleen een fijne geur heeft maar het haakwerk ook 

zeer zacht maakt. 

Verkrijgbaar in verschillende geuren. 

 

DROPS Alpaca Party 

De DROPS Alpaca-party-weken duren nog tot en met 31 

december. 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! 

 
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. 

Nieuwe boekjes en tijdschriften: In deze nieuwsbrief slechts 1 nieuw boekje. 

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! 

 

Tunisch haken 

Tunisch haken is haken met een lange haaknaald. De techniek 

lijkt op een combinatie van breien en haken en de resultaten zijn 

geweldig. Eenvoudige projecten als pannenlappen en placemats 

zijn leuk en overzichtelijk om mee te beginnen. Hiermee leer je 

de basissteken en kun je al meerdere kleuren combineren en 

vormen inhaken. Vervolgens ga je de uitdaging aan om een 

prachtige sjaal of omslagdoek te haken. Bijzondere technieken 

als entrelac en rondhaken worden duidelijk en stap voor stap 

uitgelegd. Het effect is verrassend mooi en zal iedere haakster 

en haker enthousiast maken om te gaan haken met de lange 

haaknaald. 
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De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-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 

-zaterdagmiddag 18 februari: shopper oppimpen 

-donderdag 9 en 23 maart: tas haken 

-donderdag 16 maart: tunisch-entrelac haken 

                    

Voor de kinderen: 

-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.  

 

 

Extra handwerkmiddag 

Omdat voor de handwerkmiddag en -avond op dinsdag inmiddels 

een wachtlijst is, starten we in het nieuwe jaar ook met een 

handwerkmiddag op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Aanmelden kan telefonisch of in de winkel. 

        

Dit was het voor deze keer! 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne 

feestdagen en een heel creatief 2017 toe!  
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/

