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Nieuwsbrief nr.10 – januari 2017 

 

 40% korting 

 Nieuwe Scheepjes CAL 

 Hardicraft 

 Tunische haaknaalden 

 Nieuwe boekjes en tijdschriften 

 Workshops 

 Handwerkmiddag en -avond 

    

Hoi allemaal, 

De heerlijke kerstdagen zijn alweer even voorbij en het 

nieuwe jaar is aangebroken. Hopelijk voor iedereen een jaar 

met veel geluk, liefde en gezondheid, maar ook weer een heel 

kreatief jaar! We hebben er in ieder geval weer heel veel zin 

in! 

 

 

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. 

 

 

Nieuwe Scheepjes CAL  

Woensdag 15 februari start de nieuwe Scheepjes CAL en wordt er 

in 13 weken een prachtige shawl gemaakt die is geinspireerd door 

scandinavische designs en wordt versierd met haakmotieven en 

kruissteken.  

De shawl wordt gemaakt in 3 verschillende kleurenpakketten met 

stonewashed en catona garen en dus is naar het voorjaar toe ook 

heerlijk door te dragen.       

 
Natuurlijk verkopen we ook deze keer de kant en klare kits!                                     
De kits zijn verpakt in een elegante vensterdoos met etiket.  

De verkoopprijs is € 48,20. De volledige inhoud van het pakket is: 

10 bollen Scheepjes Stone Washed (78% katoen, 22% acryl)  

11 bollen Scheepjes Catona 25 gram (100% katoen gemerceriseerd)  

1 postcard   

1 Organza zakje met luxe accessoires:  

1 Hygge knoop  

1 zilverkleurige Eland bedel  

1 stekenmarkeerder in de vorm van een hartje  

1 borduurnaald  

2 houten ijskristallen  

Wil je zeker zijn van zo'n pakket bestel het dan snel bij ons in de 

winkel of via info@breienallerlei.nl, met vermelding van de kleur die 

je wil hebben. De pakketten zijn begin februari in de winkel. Wil je 

liever je eigen pakket samenstellen, dat kan natuurlijk ook, wij 

helpen je graag daarmee! 
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Hardicraft 

We hebben leuke nieuwe haakpakketjes van hardicraft, en 

ook de leuke pakketten die we al hadden, zijn weer aangevuld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets heel anders van Hardicraft zijn pakketjes om je eigen 

vlaggenlijn te borduren. Ook die pakketjes .liggen bij ons in 

de winkel 

 

 

 

 

 

 

Tunische haaknaalden  

We hebben inmiddels alle maten Trendz verwisselbare 

tunische haaknaalden van de Knitpro met diverse maten kabel 

in ons assortiment opgenomen. 
 

Deze kleurrijke, verwisselbare haaknaalden zijn ideaal voor al 

je tunische haakprojecten! KnitPro staat bekend om hun hoge 

kwaliteit en ook deze tunische naalden voldoen helemaal aan 

de verwachting. De naaldpunten zijn licht van gewicht, sterk 

en gemaakt van duurzaam kunststof. De naadloze overgang 

van de naaldpunt naar de kabel maakt dat je haakwerk soepel 

over de naald glijdt.  

 

LET OP: De kabel is apart verkrijgbaar en kun je bestellen in 

de lengtematen 40, 60, 80, 100, 120 en 150 cm.  

De naaldpunten worden meegerekend in deze lengtematen. 

 

Nieuwe boekjes en tijdschriften: In deze nieuwsbrief geen nieuwe boekjes, maar er komen wel 

nog een paar leuke boekjes aan in februari en maart, 

waaronder ‘Christels paasboek’ , ‘Randen haken’ en ‘Macramé’! 

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! 
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De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-zaterdag 14 januari: double face breien (reeds vol) 

 

-donderdag 19 januari en 2 februari: guimpevork haken 

 

-donderdag 26 januari en 9 februari: sokken leren breien 

    en tevens leren breien op 4 naalden, zodat je ook andere               

    andere leuke breiwerkjes daarmee kunt maken 

 

-zaterdagmiddag 18 februari: shopper oppimpen 

 

-donderdag 9 en 23 maart: tas haken 

 

-donderdag 16 maart: tunisch-entrelac haken (reeds vol) 

                    

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 nog zo 

lang zijn! 

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, zijn we in het nieuwe jaar gestart met ook een 

handwerkmiddag op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Aanmelden kan telefonisch of in de winkel. 

        

Dit was het voor deze keer! 

Zijn er op- of aanmerkingen, of ideeën voor de volgende 

nieuwsbrief, laat het ons gerust weten! 

  

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/

