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Hoi allemaal, 

Het is heerlijk weer, de zomer zit vol in de lucht, de vakantie 

komt eraan, maar dan heb je ook gelijk weer een probleem: 

welk handwerk neem je mee op vakantie? Ik zou wel een 

koffer met nog af te maken projecten kunnen vullen en nog 

een koffer met projecten die ik nog wil maken, maar ja…. dan 

krijg ik thuis en bij de douane wellicht een probleem! 

Gelukkig heb ik nog een paar weekjes om te kiezen, want 

gehandwerkt zal er worden, ook op vakantie! 

 

 

Vakantiesluiting 

Ook deze zomer zullen jullie ons 2 weken moeten missen, 

want wij hebben 2 weekjes vakantie en wel  

van 31 juli tot en met 14 augustus! 

Wij wensen dan ook iedereen alvast een hele fijne en zonnige 

vakantie toe. 

 

 Adinda Zoutman 

Al heel lang gehoopt en eindelijk is het dan zover…… 

Adinda Zoutman komt naar ons toe en gaat maar liefst 2 

dagen haar creatieve workshops bij ons geven en wel op 7 en 

8 oktober! 

  

Adinda Zoutman is bekend van de prachtige en kleurrijke 

omslagdoeken, tassen, vesten etc. die zij haakt. Ze maakt 

hiervoor gebruik van een mengeling aan garens om een zo 

groot mogelijk 3D-effect te krijgen. Je kunt voor je 

kleurencombinaties gebruik maken van haar ontwerpen, maar 

het leukste vindt Adinda het als je zelf gaat combineren en 

creëren, zodat je een stola krijgt die precies bij je past. 

Gebruik je eigen creativiteit en fantasie en je zult er 

versteld van staan wat er in je zit! 

Haken op gevoel is dan ook haar motto. Hoe ze dat doet, dat 

komt ze bij ons in de winkel uitleggen. 
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Scheepjes Twinkle 

Scheepjes Twinkle is verkrijgbaar in 36 hippe kleuren en 

heeft een sprankelend glittereffect; Twinkle is het nieuwste 

garen van Scheepjes. De gebreide, katoenen draad met Lurex 

draadjes geeft een wow-effect aan elk project! Dit 

glitterende katoengaren leent zich perfect voor het haken en 

breien van home deco projecten, maar ook  zeker voor het 

maken van kleding en omslagdoeken. 

 

Aanbevolen (haak) naalddikte 4,0 mm 

Verkoopprijs € 3,50 
 
 

 

Garden Room Tablecloth 

De perfecte follow-up na de succesvolle Scheepjes Hygge 

CAL: de Garden Room Tablecloth ontworpen door Christa van 

TheCurioCraftsroom. Dit prachtige gehaakte tafelkleed is 

gegarandeerd de eyecatcher in menig tuin deze zomer en 

nazomer.  

 

De kit bevat naast het patroon in handige After Party 

Booklet en de benodigde 24 bollen Scheepjes Maxi garens 

ook 5 luxe RVS tafelkleedgewichten én bovendien een gratis 

bonuspatroon voor bijpassende onderzetters.   

 

De kit is verkrijgbaar in 2 mooie kleurcombinaties: Bright, 

met vrolijke, felle kleuren en Pastel, met lieflijke vintage 

pasteltinten.   

 

Het tafelkleed heeft een diameter van 124 cm. Een motiefje 

heeft een diameter van 12 cm. Dit project wordt gehaakt 

met haaknaald 2,25mm. 

 

Nieuwe kleuren Whirl 

Er zijn weer 5 prachtige nieuwe kleuren van de Whirl 

uitgekomen en ze liggen inmiddels al bij ons in de winkel. 

Dit getwijnde garen met een mooi kleurverloop zit op bollen 

van maar liefst 1000 meter. 

 

Drops katoeneditie 

De hele maand juli 30% korting op alle katoenen garens van 

DROPS. Voor ons betekent dat 30% korting op Paris en 

Muskat.  
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Onlangs toegevoegde fournituren: 

-nieuwe houten knopen met tekst 

-opstrijkbare applicaties 

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. 

 Houten knopen 

Er zijn weer nieuwe houten knopen: 

-handmade with love 

-handmade by oma 

Ook leuk als decoratie op je zelfgemaakte spullen. 

 

Opstrijkbare applicaties 

Helemaal hip, applicaties op je jasje, shirt of schoenen. Wij 

hebben weer veel leuke applicaties, groot en klein, binnen 

gekregen.  

 

Krimpfolie 

Een dagje wat minder weer, dan is het tijd om te knutselen. 

Dat kan heel leuk met deze krimpfolie. Laat de kids iets 

tekenen en inkleuren op deze krimpfolievellen, uitknippen, 

eventueel een gaatje erin en dan in de oven. Zo maken ze zelf 

de leukste oorbellen, sleutelhangers etc. 

 

 

 Nieuwe vormen voor oa. foamklei 

We hebben nieuwe vormen om te versieren met foamklei, 

decopatch of verf, en wel zonnige ijsjes en vrolijke 

windgongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poppenhoedjes en poppenbrilletjes 

We hebben nu ook poppenhoedjes en diverse maten 

poppenbrilletjes, leuk voor oa. de gehaakte poppetjes.  
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Houten spaarpot 

Deze spaarpot wordt gebruikt in het boekje ‘babysets haken’, 

maar kan ook gebruikt worden met foamklei of decopatch. 

 

Setje fineliners 

Assortiment lichtvaste, permanente stiften op alcoholbasis 

met ronde, dunne punt die op de meeste oppervlakken kunnen 

schrijven, zoals foto's, plastic, papier, etc.. 

Pak met 8 verschillende maten. 

Lijndikte: 0,03+0,05+0,1+0,2+0,3+0,5+0,8+1,0 mm.   

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! 

 

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. 

 

Ik ben Bir en ik ga op vakantie 

Ik ben Bir en ik ga op vakantie is het vervolg op het succesvolle 

boek "Ik ben Bir en ik ga logeren". Dit keer gaat Bir op vakantie 

en hij gaat niet alleen... samen met Birrinnetje beleeft hij de 

grootste avonturen. Dit boek bevat duidelijke haakpatronen 

voor zowel de beginnende als de gevorderde haker 

 

Gehaakte mandala’s 

In Gehaakte mandala's staan 30 haakontwerpen van o.a. Arne 

& Carlos. Met de duidelijke haakbeschrijvingen en 

haakschema's kan iedereen deze kleurrijke mandala's haken. 

In mandala's kun je al je creativiteit kwijt; varieer in 

haaksteek of kleur en er ontstaat weer een nieuw ontwerp. 

In dit boek staan ook tips om de mandala's te verwerken tot 

leuke accessoires, van oorbellen tot dromenvanger. Klim in de 

haaknaald en ontdek zelf hoe mindful mandala's haken is. 
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Workshop tunisch haken 

Tunisch haken is een veelzijdige haaktechniek met lange 

haaknaalden waarmee de mogelijkheden oneindig zijn. Workshop 

tunisch haken start met een complete uitleg van deze 

haaktechniek in tekst en beeld. Daarna volgen 15 haakontwerpen 

die variëren in niveau. Van colsjaal, babydeken, kussen tot 

opberghanger. De haakpatronen zijn ontworpen door diverse 

ontwerpsters zoals Sascha (A la Sascha), Janneke (JipbyJan) 

en Leonie (Wolcafe). Een complete workshop met een grote 

variatie aan haakontwerpen voor alle haakniveaus. 

 UitGEBREIDE lunch bij Brei & Allerlei 

 

Ons 2-jarig bestaan komt eraan, en dat willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. 

We gaan het vieren met een uitGEBREIDE lunch, daarna een 

gezellige workshop samen, en dan HAKEN we er nog een 

toetje  achteraan. 

 

Datum: zondag 3 september van 11.30 tot 16 uur. 

Prijs: € 18,50 en daar hoort bij:  

-een heerlijke lunch + nagerecht 

-workshop mandala haken of pompoen breien inclusief garen, 

exclusief andere benodigdheden zoals bv. ijzeren ring, 

versieringen, haaknaald/breinaalden. 

 

Bovendien krijgt iedere deelnemer die dag 20% korting op 

alle garens (dit geldt echter niet voor de reeds afgeprijsde 

garens!) 

 

Wil je graag komen, maar liever aan je eigen project werken, 

dat kan natuurlijk ook, dan neem je dat gewoon mee! 

                 Workshops 

-donderdag 20 juli: ‘handlettering voor beginners’ (reeds vol) 

-zaterdag 22 juli: ‘Ibizatas oppimpen’ (reeds vol) 

-zondag 3 september: ‘uitGEBREIDE lunch met workshop’  

-dinsdag 5 september: ‘haken voor beginners’ (ook 

linkshandigen) 

-donderdag 7 september: ‘handlettering voor beginners’ 

-donderdag 14 september: ‘handlettering vervolg’ 

-donderdag 5 oktober: ‘tunisch-entrelac haken’ 

-zaterdag 7 oktober: ‘stola haken met Adinda Zoutman’ 

(reeds vol) 

-zondag 8 oktober: ‘stola haken met Adinda Zoutman’ 
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 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 10.00 tot 

12.00  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/

