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Hoi allemaal, 

Eindelijk heerlijk weer! Kun je tenminste weer eens lekker 

buiten zitten met je handwerk, wijntje erbij….., dat zijn toch 

van die geluksmomentjes, tenminste voor ons wel! 

Wij wensen je nog veel mooi weer toe en heel veel 

geluksmomentjes, wat dat ook mag zijn voor jou! 

 

 

 

 

HAAK OOK AAN! 

Wij hebben tijdens de vrijmarkt samen gehaakt voor het 

project: HAAK OOK AAN! Dit is vol enthousiasme ontvangen. 

Daarom gaan we dit zeker nog een keer herhalen, maar wil je 

in de tussentijd thuis je restjes opmaken, dan kun je het hele 

jaar nog granny squares van 10 bij 10 cm bij ons inleveren. 

Wij zijn nu namelijk een officieel inzamelpunt voor alle 

dekens en losse granny’s die mensen maken voor het project!  

                                                                                                                                     

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.  

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. 
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Breipatronen ‘Zijmaakthet’ 

We hebben weer leuke nieuwe breipatronen binnen van 

‘Zijmaakthet’. 

De patroontjes worden grotendeels op 4 naalden gebreid, 

waardoor er nauwelijks naden zijn in de knuffels.  

 

13 nieuwe kleuren Scheepjes Stonewashed 

Scheepjes Stone Washed: het katoenen garen met de 

robuuste naam en zachte, wolachtige "feel".  Deze 

hardloper van Scheepjes - geroemd door consumenten en 

bloggers - wordt uitgebreid met maar liefst 13 nieuwe, 

zomerse tinten. De nieuwe kleuren vullen het 

bestaande kleurenpalet perfect aan en daarmee komt het 

aantal Stone Washed kleuren op maar liefst 36. 

 

26 nieuwe kleuren Scheepjes Softfun 

Ook de Softfun heeft er maar liefst 26 prachtige nieuwe 

kleuren bij gekregen. 

De met zorg geselecteerde kleuren vullen het bestaande 

kleurenpalet perfect aan, met zachte 

pasteltinten en vintagekleuren om verliefd op te 

worden. Het totale kleurenpalet met 63 kleuren biedt u 

ongekende creatieve mogelijkheden!  

 

Rico Creative Bubble  

Een bijzonder garen met een uniek effect! Creative Bubble is een 

100% synthetisch garen met een zeer harige draad. De draad is 

zelfs zo harig dat je projecten een sponzig effect krijgen. 

Maak hiermee dan ook de leukste sponsjes voor in bad of onder de 

douche. En wat dacht je van de afwas? Die was nog nooit zo leuk om 

te doen! 

 Naalddikte: 2-4 

 Gewicht: 50 gr. 

 Lengte: 90 m 

 Samenstelling: 100% Polyester 



-3-  

 

 

Boekje Rico Creative Bubble Funny 

In bad, onder de douche of voor de afwas? Met het 

verrassende garen Creative Bubble maak je zelf de leukste 

sponsjes! In dit boek vind je 9 funny haakpatronen om aan de 

slag te gaan met het garen. Ga jij voor het hartje, de cactus 

of de regenboog? 

 

 

 

Boekje Rico Creative Bubble Yummy  

Maak de leukste figuren met het verrassende sponsgaren 

Creative Bubble! Bubble is een harig garen waar je leuke 

sponsjes mee kunt maken. In dit boekje vind je 9 

haakpatronen om van te smullen; van meloen en banaan tot 

ijsje en donut. Afwassen wordt nog leuker met je 

zelfgemaakte sponsjes! 

 

Krukje 

We hebben nu ook de krukjes die gebruikt worden in de 

boekjes ‘dierenkruk haken’. 

Ze zijn mooi stevig met een dikke zitting erop. Prijs € 17,95. 

Behalve het garen dat in het boekje beschreven staat, kun je 

voor de dierkrukken ook prima Scheepjes Roma Hidde 

gebruiken. 

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! 

 

Verschijnt half juni, nu bij ons in de winkel of via de mail 

(info@breienallerlei) in voororder te bestellen: 

Amigurumi zakjes & andere tasjes 

Een dinorugzak om je lunch te bewaken, zachte hoezen om je 

pyama op te bergen, een dubbelzijdige pennenzak om je stiften 

in te bewaren of een knuffelbare mand om je favoriete 

speeltjes in op te ruimen. Al deze dingen en nog veel meer mooie 

tassen, zakjes en opbergmogelijkheden om zelf te maken vind je 

in 'Amigurumizakjes & andere tasjes'. 

 

De schattige en zachte amigurumizakjes zijn perfect om op een 

leuke manier het drukke leven van kindjes te organiseren.  

In haar eerste boek brengt Chabepatterns verschillende 

ontwerpen voor kleine en grote gehaakte zakjes samen. Elk 

project is gemakkelijk te maken en is voorzien van 

gedetailleerde instructies en stap-voor-stapfoto's. 
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Verschijnt 1 juli, nu bij ons in voororder te bestellen: 

Babysets haken 

Maak kennis met de gehaakte knuffeldieren uit babysets 

haken. Deze wil je gewoon maken. Leuk als complete set op de 

babykamer of misschien toch alleen een toffe spaarpot met 

knuffel voor een peuter. Deze heerlijk zachte knuffeldieren 

zijn het perfecte cadeau voor elk kindje. 

 

In dit boek vind je vijf complete babysets van muis Mila, 

varken Vera, aap Abel, hond Harold em konijn Kyra. Elke set 

wordt duidelijk en stap-voor-stap beschreven inclusief 

gedetailleerde uitleg om de knuffels in elkaar te zetten. 

 

Carbuddies & Friends 

Een Carbuddy is een echt vriend die je mee kan nemen in de 

auto en vast kan maken aan de autogordel. Kleintjes kunnen 

er mee spelen, maar ook op slapen. Carbuddies and Friends 

zullen wederom je hart veroveren en in de smaak vallen als 

cadeautje, zeker bij kinderen die lang in de auto moeten 

zitten. In dit prachtige boek vind je naast carbuddies ook 

een aantal nieuwe patronen van knuffel kussens, waaronder 

Levon de leeuw en lieveheersbeestje Lien. 

 

Nieuwe haaktechnieken 

Overzicht van de basistechnieken van haken en de toepassingen 

daarvan. Er worden verschillende technieken getoond, namelijk 

verschillende steekpatronen, het gebruik van de (extra lsnge) 

Tunische haaknaald, stokhaken, guimpe haken (met een speciale 

haakvorm), sierranden en afwerkingen. In het derde hoofdstuk 

wordt een aantal projecten getoond met bijbehorende patronen, 

onder meer een tas, pannenlap en omslagdoek. In het laatste 

hoofdstuk 'Galerij' staan foto's van verschillende gehaakte 

werkstukken. Achterin een verklarende woordenlijst, een lijst van 

Nederlandse leveranciers en een register. De schrijfster is 

ontwerpster van handwerk en textiel en schreef al verschillende 

boeken over handwerken. Het boek is een herziene en bijgewerkte 

versie van een eerdere publicatie, 'Haaktechnieken' (2007)*. 

  

               

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

 

Zomers sjaaltje of omslagdoek haken  

met de guimpevork (2 lessen):  

donderdag 29 juni en 13 juli.       
                    

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website 

www.breienallerlei.nl of kom langs in onze winkel. 
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Nu bij ons verkrijgbaar: 

Soluvlies (40 x 100 cm) 

 
Soluvlies van Vlieseline® is een in koud water oplosbaar vlies dat 

dient als dragend materiaal voor verschillende textieltechnieken, 

zoals meestikken met zeer rekbare of heel dunne stoffen en kant, 

knoopsgaten maken in transparante stoffen, (machinaal) borduren, 

applicaties maken, punchen etc. Het vlies lost zonder resten achter 

te laten op in water. 

 

Soluvlies is stevig en niet glad, waardoor het makkelijk te 

verwerken is. Er kan op getekend worden (patroon). Strijken met 

instelling kunstvezels / nylon is mogelijk, maar let op: niet met 

stoom. Dan lost het vlies immers op! 

 

Als je het Soluvlies wilt verwijderen, dan maak je gewoon het vlies 

nat met koud/handwarm water en het verdwijnt meteen en laat 

geen vlekken achter. Uiteraard kun je het ook mee wassen in de 

machine op lage temperatuur. 

 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/

