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Hoi allemaal, 

Lekker aan het genieten van de lente? Wij in ieder geval wel! 

Allemaal gezellige mensen in de winkel met leuke zomerse 

patroontjes die ze gaan maken, daar wordt je toch blij van! 

 

Na de gezellige Meet & Greet met Kirsten Ballering hebben 

we nu weer een nieuw evenement weten te vinden, daar lees 

je hieronder alles over. We hopen dat er veel mensen mee 

komen doen! 

 

 

HAAK OOK AAN! 

Wij gaan samen haken voor het project: HAAK OOK AAN!                                                                                                                                         

En wel op 7 mei as. tijdens koopzondag tussen 13.00 u en 

17.00 u.  

Haken is verbinden.  Alle draadjes wol staan symbool voor 

verbindingen, verbinding tussen mensen, het maakt niet uit 

wat je doet, al het kleine is van waarde en groeit uit tot iets 

groots.  

Iedereen kan een bijdrage leveren  door een granny square 

te komen haken tijdens deze middag. Al die vierkantjes 

haken we aan elkaar tot een warme deken en daarvan wordt 

uiteindelijk de grootste deken ter wereld gemaakt, die 

gepresenteerd wordt in 2018, als Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad van Europa is, en dit project het Guinness Book of 

Records hoopt te halen.                                                                                                                                

Uiteindelijk zullen de dekens een goede bestemming krijgen 

bij mensen die ze goed kunnen gebruiken. 

Voor patroontjes, een drankje en een hapje wordt gezorgd 

door ons.                                                                    

Scheepjeswol levert een bijdrage in de vorm van garen.                                                                             

Het is handig als je zelf een haaknaald meeneemt. 

We hopen u te mogen verwelkomen! 
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Vrijmarkt en koopzondag 

Aanstaande zondag 7 mei is het weer tijd voor de alom 

bekende vrijmarkt in Heythuysen. Wij hebben onze winkel 

open vanaf 11.00 uur. Natuurlijk hebben we dan ook weer 

leuke acties op diverse garens, maar ook hebben we 50% 

korting alle cadeau-artikelen, misschien nog een ideetje voor 

moederdag! Dus wees er snel bij en sla je slag! 

 

Leren labels 

We hebben sinds kort ook mooie leren labels in de winkel. 

Leuk om je handwerk net iets extra’s te geven. 

 

Let wel op, de labels mogen niet in de wasmachine en zijn ook 

niet geschikt voor op babyspeeltjes die de kinderen in de 

mond kunnen nemen. 

 

 

Dierenoogjes 

Naast ons toch al ruime assortiment dierenogen, hebben we 

nu ook ovale oogjes en kattenogen. 

 

Kralen 

We zijn ons assortiment kralen aan het uitbreiden, ook 

kralen met een groter gat, die je goed kunt gebruiken om in 

te haken.  

 

Borduren 

Nu ook leuke sleutelhangers om kleine borduurwerkjes in te 

maken! 

 

 

 

 

 

Ook zijn de onderzetters waar je je mooie borduurwerkjes in 

kunt doen, weer voorradig en hebben we weer een heel aantal 

nieuwe borduurwerkjes gekregen die daar in passen. 
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 Rico fashion FUR 

Toegevoegd aan ons assortiment: heerlijk zacht garen, 

uitermate geschikt voor haren van poppen of knuffeltjes te 

maken, maar ook heerlijk voor sjaals ed. 

Samenstelling: 

85% acryl, 15% nylon 

50 gr = 80 m 

Naalddikte: 5 

 

Scheepjes Whirl 

De mooie bollen Whirl garen zijn een groot succes, en ……… 

we hebben er inmiddels 3 prachtige nieuwe kleuren bij 

gekregen! 

 

 

 

 

 

Het patroontje van de prachtige omslagdoek die ontworpen is 

door Kirsten Ballering krijg je bij aankoop van een bol Whirl 

gratis. 

 

 

Drops woleditie 

De hele maand mei is er 35% korting op alle dropsgarens 

waar wol in zit. Bij ons betekent dat korting op: 

lace, big merino, cotton merino, brushed alpaca silk, air en 

fabel! 

 

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: 

-Nylondraad (rekbaar en niet rekbaar) 

-Uitbreiding naaimachinenaalden oa. met een tweelingnaald 

 

Dromenvanger 

Voor de knutselaars onder ons hebben we deze MDF 

dromenvanger ingekocht, geheel naar eigen smaak en met 

diverse materialen te bewerken tot een prachtig geheel 
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Macramé koord 

Macramé is helemaal hip, en dus hebben we ons koord uit 

gebreid. We hebben nu ook mooie kleuren jute koord van 2 

mm dikte in de winkel liggen. 

 

We hadden natuurlijk al de mooie kleuren katoenkoord van 2 

mm dikte en daar hebben we nu nog naturel katoenkoord van 

4 mm dikte aan toegevoegd. 

 

Verder hebben we ook nog 2 mm dik waxkoord in diverse 

kleuren dat ook uitermate geschikt is voor macramé. 

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! 

Deze nieuwsbrief slechte één nieuw boekje! 

 

Knotsgekke wolowbies 

In het haakboek Knotsgekke Wollowbies van Jana Ganseforth 

maak je kennis met 25 sprookjesachtige mini-amigurumi's. Van 

vuurspuwend draakje, zeemeermin, knotsgekke heks tot wijze 

tovenaar. De amigurumi's komen helemaal tot leven door de 

vrolijke illustraties. Elke Wollowbie staat stapsgewijs 

beschreven in een haakpatroon, zodat je ze eenvoudig kunt 

haken. Maak deze amigurumi het perfecte cadeautje met 

bijgevoegde labels en glitterknoopjes. 

 

YARN 3: The Tropical Issue  

Scheepjes luidt de zomer in met een stijlvolle nieuwe editie 

van Scheepjes' bookazine YARN. Boordevol tropische 

inspiratie, prachtige patronen geïnspireerd op de natuur in al 

haar kleurenpracht!  

 

Kleding, accessoires en interieurprojecten die zowel gehaakt, 

gebreid, geborduurd als genaaid zijn passeren de revue. 

Daarnaast is er net als in de voorgaande editie ruimte voor 

inspirerende kunstenaars, speciale aandacht voor één van de 

Scheepjes Bloggers én een interessant artikel over een 

onmisbare handwerk-assistent 

 

Dit boek vertelt alles wat er te weten valt over het werken 

met kralen; leer de technieken in uw eigen tempo, waar en 

wanneer het u uitkomt. Auteur Jean Power, gelauwerd 

sieradenontwerper, behandelt de populairste onderdelen van 

het werken met kralen: rijgen, kralenwerk en werken met 

metaaldraad. Met gedetailleerde stap-voor-stapfoto’s en –

illustraties met zorgvuldige aanwijzingen. 

Perfect voor beginnende en enigszins gevorderde kralenfans 

die in een mum van tijd een nieuwe hobby willen leren en 

ervan gaan houden. 
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Het verkopen van spullen bij Brei & Allerlei 

Omdat we regelmatig 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. 

                 

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

 

-woensdag 10 mei: tunisch-entrelac haken  

 

-woensdag 10 mei:  kinderworkshop  

                              knutselen voor moederdag 

-donderdag 18 mei: shopper oppimpen 

 

-donderdag 25 mei: haken voor beginners 

                    

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/

