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Hoi allemaal, 

Hoewel de kou nog flink in de lucht zit, zijn we al volop bezig 

met de inkoop van de voorjaars- en zomergarens, en die zijn 

zo mooi. Scheepjes heeft het eerste nieuwe garen al 

gelanceerd en van Borgo de Pazzi hebben we een diversiteit 

aan mooie natuurlijke garens inmiddels al binnen. Laat het 

voorjaar maar komen! 

 

 

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 4 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  

 

De pakketten liggen inmiddels al in de winkel, dus kom gerust eens 

kijken. 

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

wij helpen je graag daarmee! 
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Sale (winter)garens 

We gaan met de bezem erdoor: 25-30% korting op 

diverse mooie (winter)garens, om plaats te maken voor 

onze prachtige nieuwe garens van oa. Borgo de Pazzi! 

Kom kijken en sla je slag! 

 
Scheepjes Wanderlust 

Maak kennis met Scheepjes Wanderlust.  Dit 100% 

enkelvoudig gesponnen acrylgaren voelt zacht aan en heeft 

een lichte glans, wat de levendige kleuren van dit 

verloopgaren nog verder versterkt. 

 

Wanderlust is verkrijgbaar in maar liefst 19 kleuren en 

iedere kleurvariant is geïnspireerd op prachtige steden en 

plaatsen over de gehele wereld, zoals Parijs, Berlijn en Rio 

de Janeiro. Scheepjes Wanderlust heeft een lange 

kleurwisseling waardoor de verschillende tinten gelijkmatig 

in elkaar overvloeien. Dit garen is zeer geschikt voor het 

maken van oa. omslagdoeken!  

 100% acryl 

 Naald: 4 mm 

 Stekenverhouding: 19 st x 24 nld 

 19 prachtige kleuren  

 100 gram / ca. 232 m 

 

Nieuwe kleuren Secret Garden 

Naast de prachtige gemeleerde kleuren van Secret 

Garden zijn er nu ook 8 effen kleuren bijgekomen, die 

ook goed te combineren zijn met de gemeleerde 

kleuren. 

De natuurlijke vezels van dit garen (20% zijde, 20% 

katoen en 60% polyester) creëren een prachtige 

textuur bij zowel haken als breien. 

 20% zijde - 20% katoen - 60% polyester 

 Naald: 4 mm 

 Stekenverhouding: 18 st x 23 nld 

 50 gram / ca. 93 m 

 

Muziekmobiel 

De muziekdoosjes hadden we al, maar nu hebben we ook de 

complete muziekmobielen in de winkel liggen.  

Totale hoogte: 65 cm. 
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Fournituren 

Onze fournituren worden nog steeds uitgebreid. Mist u iets 

in ons aanbod, vraag ernaar, wellicht dat we het voor u 

kunnen bestellen, want we willen ons assortiment zo compleet 

mogelijk maken. 

Onlangs toegevoegde fournituren: 

-Jaslussen 

-Elleboogstukken 

-Blinde ritsen 

 

Funny’s 

We hebben weer een paar leuke nieuwe funny’s binnen 

gekregen, namelijk voor de pasen de funny easter set met 

een leuke paasfunny, schaap en kuikentjes, samen in 1 pakket, 

en de snoezige funny bear Mary. 

Het zijn complete pakketten met garen, vulling, oogjes en alle 

verdere toebehoren. 

Voor de echte funny liefhebber is er nu ook een leuke site 

met weetjes, gratis patroontjes ed.: www.funnyhaken.nl 

Nieuwe boekjes en tijdschriften: 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! 

 

Pasen haken 

In dit boek vind je complete beschrijvingen van: 

Grote paashaas met kwast 

Mand en rugzak met eieren 

Grote gans 

Eierwarmer met ruimte voor 7 eitjes 

Kleine paashaas met haar jonkies 

Kleine moeder gans met haar jonkies. 

 

Dit boek staat garant voor uren creativiteit waarmee je  

de paas-sfeer in huis brengt! 

 

Mooi van draad 

De mooiste handwerkprojecten met kleur en structuur: haken, 

breien en borduren! 

In dit boek laat Nienke zien welke prachtige werkstukken je 

kunt maken door kleur en structuursteken met elkaar te 

combineren. Haak een reliëfdekentje in pittig pastel, borduur 

kabelbreiwerk met bloemetjes of haak vrolijke tashengsels voor 

een rieten mand. Mooi van draad staat bomvol grote en kleine 

ontwerpen in een retrostijl, compleet met duidelijke tekeningen 

en veel stap-voor-stapfoto’s. Het is een sfeervol boek dat je 

eerst genietend doorbladert om daarna met je favoriete mode- 

of woonproject aan de slag te gaan. Voor zowel beginnende als 

meer ervaren handwerksters heeft Mooi van draad inspirerende 

patronen waar je direct aan wilt beginnen! 
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Freeform haken 

Freeform haken is haken uit de vrije hand en creatief bezig 

zijn met steken en vormen. Het is spelen met kleuren en 

textuur: een avontuurlijke reis met garen en haaknaald. In 

het begin voelt het misschien onwennig of vreemd, maar met 

wat oefening krijgt u steeds meer vertrouwen en zult u al 

snel ontdekken dat er geen goede of verkeerde manier is om 

te haken. Freeform haken is bedoeld om te inspireren. De 30 

projecten stimuleren u om een eigen stijl te vinden en 

ontwikkelen. Duidelijke stap-voor-stapfoto’s helpen bij het 

maken van projecten. 

 

75 zeshoeken om te haken 

In dit boek vindt u 75 prachtige  zeshoeken in heldere kleuren om 

zelf te haken. Daarnaast vindt u ook nog 50 sprankelende 

kleurencombinaties en 5 mooie projecten om uit te kiezen zoals 

kussens, dekens of een omslagdoek. 

De zeshoeken varieëren van eenvoudig tot complex, dus kies uw 

favoriete zeshoek en ga aan de slag of combineer meerdere 

zeshoeken voor uw eigen unieke project 

 

Garenproeverij bij Brei & Allerlei 

 
Wij hebben inmiddels een groot deel van onze 

voorjaarsgarens binnen, oa. een aantal prachtige 

natuurlijke garens van Borgo de Pazzi. 

Borgo de Pazzi is een Italiaans 

garenmerk dat zich onderscheidt door 

het gebruik van natuurlijke materialen.                                                                                                                     

De collectie is van zeer goede kwaliteit, haute couture 

kwaliteit zoals de Italianen zelf zeggen. Borgo de Pazzi 

onderscheidt zich daarnaast ook door het aanbod van 

unieke natuurlijke (, zoals bv brandnetelgaren) en 

handgeverfde garens. 

Op zaterdagmiddag 18 februari vanaf 13.00 uur willen 

we jullie deze garens laten uitproberen door er mee te 

gaan breien en/of haken tijdens onze garenproeverij! 

Zo kun je zelf ervaren welke fantastische nieuwe garens 

er zijn. Maak je eigen proeflapjes van deze geweldige 

nieuwe garens (of garens die wij reeds in onze collectie 

hebben) onder het genot van een hapje en een drankje 

en het leuke is: het is nog helemaal gratis ook! 

 

Laten we er een gezellige handwerkmiddag van maken! 

Neem je haak en/of breinaalden mee en ga proeven van 

deze heerlijke garens. 
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De lopende workshops op dit moment op onze website: 

 

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

 

-donderdag 23 maart: shopper oppimpen (reeds vol) 

 

-donderdag 30 maart: cirkelvest haken 

 

-donderdag 6 april: vogeltjes breien 

 

-donderdag 13 april: tunisch-entrelac haken 

                    

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 als je het gezellig 

samen kunt doen. 

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/

