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Hoi allemaal, 

Ook zin in de lente? Wij in ieder geval wel, zeker als je ziet 

welke mooie garens er allemaal zijn binnen gekomen en nog 

binnen gaan komen. Wij zijn er al volop mee aan de slag 

gegaan. Laat het voorjaar maar beginnen! 

 

 

Scheepjes CAL  

Woensdag 15 februari is de nieuwe Scheepjes CAL gestart 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 5 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! 

 



-2-  

 

 

Meet and greet  

Kirsten Ballering, de ontwerpster van de prachtige Hygge 

shawl, komt bij ons in de winkel en wel op zaterdag 22 april 

van 10.00 tot 12.30 uur. Wil je haar ontmoeten, neem dan je 

haakwerk en haaknaald mee en schuif gezellig bij ons aan.  

Ook als je niet mee doet met de Hygge CAL ben je van harte 

welkom, want we doen ook een "Make & Take", dit is een klein 

haakproject dat tijdens de Meet & Greet gemaakt wordt. 

 

 

Nieuwe borduurpakketten en smyrnapakketten 

We hebben ons assortiment borduurpakketten weer 

aangevuld met leuke nieuwe pakketten, voor zowel 

volwassenen als kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we enkele nieuwe smyrna-pakketten, geschikt 

voor jong en oud. Weet u nog hoe dat vroeger ging, altijd zo’n 

knooppakket op tafel en degene die zin had, ging er aan 

verder, soms met z’n tweeën tegelijk, zo kneuterig gezellig, 

je zult bijna heimwee krijgen naar die tijd. 

 

Scheepjes Eliza 
Verkrijgbaar in 36 kleuren en met een ongekend zachte touch; 

Scheepjes Eliza is werkelijk zachter dan zijde. Deze getwijnde 

draad is verkrijgbaar in 9 gemêleerde en 27 uni kleuren. De 

gemêleerde draad is opgebouwd uit drie kleuren, welke als uni kleur 

ook in het assortiment voorkomen. Dit maakt het garen bij uitstek 

geschikt voor het maken van Tunisch gehaakte omslagdoeken, 

waarin meerdere kleuren gecombineerd worden. Ieder zelfgemaakt 

kledingstuk heeft een heerlijk draagcomfort voor het hele gezin, 

maar Scheepjes Eliza is ook zeer geschikt voor het maken van 

allerlei home deco projecten. 

 

100% polyester 

Naalddikte 5 mm  

100 gram = 230 meter 

Stekenverhouding 18 st x 20 nld. 
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Scheepjes Whirl 

Ontdek het nieuwste garen van Scheepjes: Whirl. Dit 

heerlijke, gemêleerde garen van Scheepjes is beschikbaar in 

12 verrukkelijke kleurcombinaties. Met een samenstelling van 

60% katoen / 40% acryl is het uitermate geschikt voor het 

maken van luchtige, lichtgewicht projecten. Anders dan 

andere zogenaamde unicat garens is Whirl een volledig 

getwijnd garen om snel te kunnen haken of breien en om 

splijten te voorkomen. Omdat dit garen heel mooi valt is het 

perfect voor sjaals, accessoires, kleding en stijlvolle home 

deco projecten. De extra grote garencake heeft een 

gigantische lengte van wel 1000 meter met prachtige lange 

kleurwisselingen, meer dan genoeg voor een grote sjaal of 

omslagdoek. Elke kleurwisseling is heel precies en zorgvuldig 

geknoopt, zodat de knoop onopvallend in je steken verborgen 

kan worden.  

 Naald: 3.5-4 mm 

 215-225 = altijd 1000 meter  

 

Rico Fashion Cotton Métallisé   

Een zacht garen met metallic accent. De lichtgewicht draad heeft 

een kettingstructuur waarin een subtiele glitterdraad is 

meegevlochten. Cotton Métallisé geeft dan ook net dat beetje 

extra uitstraling aan je brei- of haakproject. Ga aan de slag en 

maak met dit garen de leukste kleding, accessoires en home deco! 

 

Naalddikte: 4  

Samenstelling: 53% Katoen, 35% Acryl, 12% Metallic garen 

 

Drops sockalicious weken 

Het is weer zover: drops heeft 25% korting op het Fabel 

sokkengaren. Deze actie is nog tot en met 31 maart geldig, 

dus sla je slag! 

 

Het verkopen van spullen bij Brei & Allerlei 

Omdat we veel vraag krijgen van mensen of ze bij ons 

zelfgemaakte spullen kunnen neerzetten voor de verkoop, en 

wij daar graag iedereen de kans toe willen geven, willen we 

iets nieuws gaan proberen. 

Iedereen kan spullen bij ons neerzetten en verkopen onder 

een aantal voorwaarden. Heb je interesse dan kun je je bij 

ons (telefonisch) een afspraak maken en krijg je een 

inschrijfformulier waar ook de voorwaarden opstaan.  
Bij veel aanmeldingen gaan we werken met een wachtlijst 

zodat toch iedereen aan de beurt komt. 
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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: 

-haakjes en ogen met strass-steentjes 

-haaknaaldenmeter 

-ritshangers 

-houten speenclips/wagenspannerclips 

 

Garendraaischijf 

Nooit meer een bol garen die op de grond valt of in de knoop 

raakt met deze handige garendraaischijf van hout. Je doet 

je bol garen erover heen en die rolt tijdens het breien of 

haken vanzelf soepel af! 

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! 

 

Dierenkruk haken deel 1 en 2 

In elk boek vind je complete beschrijvingen van 9 verschillende 

dieren krukken. 

Het dier wordt als een hoes om de kruk gemaakt. 

Op die manier kan de hoes gewisseld of gewassen worden. 

 

Deel 1: Rendier, Giraffe, Schaap, Struisvogel, Muis, Paard, Beer, 

Koe, Konijn. 

Deel 2: Kat, Zebra, Dino, Leeuw, Panda, Lieveheersbeestje, Hond, 

Ooievaar, Olifant. 

 

Monsters haken 

Met Monsters haken van Kelly Lord kun je zelf jouw ideale monster 

samenstellen. Dit haakboek is opgedeeld in 3 tabbladen, namelijk: 

koppen, lijven en poten. Hiermee kun je eindeloos combineren en 

variëren. Creëer dus zelf je eigen haakpatroon! De tabbladen geven 

een niveauaanduiding aan en helpen je het monster eerst visueel 

samen te stellen. Daarna kun je stapsgewijs het haakpatroon 

volgen. Deze handige ringband biedt naast vele haakpatronen ook 

uitleg over basishaaksteken en toont het effect van haken met 

diverse garens. Een functioneel en aantrekkelijk haakboek met 

meer dan een miljoen mogelijkheden om monsterlijk leuke 

amigurumi's te haken. 

 
 

Meer kant haken 

Sascha Blase-Van Wagtendonk laat zien wat je kunt haken met de 

kanthaaktechniek. Van kimono, kralentasje, omslagdoek tot poncho; 

de prachtige foto's maken ‘Meer kant haken’ een sfeervol haakboek 

om bij weg te dromen. Alle haakpatronen staan stapsgewijs 

beschreven, inclusief haakschema's en basisuitleg, zodat haaksters 

van alle niveaus deze prachtige haakontwerpen kunnen haken. 
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Christels paasboek 

Het voorjaar breekt aan, de bolletjes komen uit de grond, de 

dagen worden langer. En dan is het Pasen! Christel maakt 

daar een extra feestelijke tijd van met een gehaakte paaskip 

voor je chocolade eitjes, een paashaas die je als eierdop kunt 

gebruiken, een mooie paaskrans om je huis te versieren, 

vrolijke kuikens en eieren en een lief lammetje. Dus pak je 

haaknaald en ga aan de slag, zodat je er met de paasdagen 

helemaal klaar voor bent. 

 

Feestbeesten haken 

In dit boek vind je complete beschrijvingen van: 

- 10 feestbeesten met open en dichte bek  

- 5 verschillende muziekinstrumentjes 

- de drankjes 

- de taart 

De mini diertjes zijn gehaakt met haakkatoen in zittende 

houding 9 cm hoog en 6 cm breed.  

Lallend met een muziekinstrumentje op de taart, maar ook 

als sleutelhanger erg grappig. 

Ze kunnen allemaal feestend met een open bek of  

met een dichte bek gehaakt worden. 

 

Haaktherapie 

In ons drukke bestaan worstelen we vaak om een moment van 

rust te vinden waarin we ons kunnen concentreren op ons 

eigen welzijn… 

Haaktherapie laat u zien hoe eenvoudig het is om tijd vrij te 

maken voor dat belangrijke moment voor uzelf: alles wat u 

nodig heeft is een haaknaald en wat garen. 

 

Zoomigurumi 6 

Zoomigurumi 6 is het zesde deel in de succesreeks van Joke 

Vermeiren. Joke Vermeiren verzamelt sinds 2011 de leukste 

haakpatronen van over de hele wereld op haar website 

amigurumipatterns.net. 

Dit zesde deel bevat 15 patronen van 13 getalenteerde 

designers uit de hele wereld. Maak kennis met de nieuwe 

dieren in de zoo van Zoomigurumi! 

 

Macramé 

Macramé is weer helemaal terug van weggeweest. Met de 

weitasknoop en de cordonknoop maakt Elma de mooiste accessoires 

voor je huis, zoals wandhangers, kussens, plantenhangers en 

lampkoorden. Ze gebruikt prachtige naturel touwsoorten, waarmee 

je echt goed kunt knopen en geweldige resultaten behaalt. In het 

boek beschrijft ze waar je ze kunt kopen en hoe je ze verwerkt. 

Met veel tekeningen en schema's laat ze zien hoe je alles maakt. Zo 

kan elke enthousiaste knoper en knoopster aan de slag om iets voor 

in huis te macrameeën 
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Macramékoord 

Diverse kleuren en soorten macramékoord om meteen aan de 

slag te gaan met leuke knooptechnieken. Helemaal hip voor 

komende zomer! 

              

   

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

 

-donderdag 30 maart: cirkelvest haken 

 

-donderdag 6 april: vogeltjes breien 

 

-zaterdagmiddag 8 april: haken voor beginners 

 

-donderdag 13 april: tunisch-entrelac haken (reeds vol) 

 

-donderdag 20 april: tunisch-entrelac haken 

 

-woensdag 10 mei:  kinderworkshop  

                              knutselen voor moederdag 

                    

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. Deze is echter ook al vol en 

omdat we geen mensen willen teleurstellen, starten we bij 

voldoende aanmeldingen ook op de vrijdagmorgen van 10.30 tot 

12.30  uur. De kosten zijn € 2,50 en hiervoor krijg je 

koffie/thee en wat lekkers. Neem je handwerk mee waar je aan 

bezig bent en als je start met een nieuw project kunnen, helpen wij 

je graag met het uitzoeken van garen. 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/

