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 WE KUNNEN WEER GAAN HANDWERKEN!! 

Hoi allemaal, 

De vakantie zit er alweer op! We hebben heerlijk genoten, en 

we zijn weer fris en fruitig, met een hoop nieuwe ideeën, van 

start gegaan.  

Allereerst gaan we ons bezig houden met het bestellen van 

de wintergarens, zodat we die in de volgende nieuwsbrief 

kunnen presenteren. 

Verder zijn we ook volop bezig met het organiseren van 

nieuwe workshops, maar eerst gaan we ons 2-jarig bestaan 

vieren! 

 

2 Jaar Brei & Allerlei 

Wat vliegt de tijd, we zijn al bijna 2 jaar met veel plezier aan 

het werk in onze winkel. We hebben in die tijd al zoveel 

gezellige en creatieve mensen over de vloer gehad, dat we dit 

natuurlijk wel willen vieren en wel op 1,2 en 3 september: 

-met een uitGEBREIDE lunch (zie hieronder voor meer uitleg) 

-met leuke aanbiedingen in de winkel 

-met het verloten van 2 cadeau-pakketjes 

 
 

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!) 
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Win-actie voor ons 2 jarig bestaan 

HOERA, wij vieren komend weekend ons 2-jarig bestaan en 

daarom gaan we 2 goed gevulde pakketten weggeven: 

*een pakket voor deze facebookactie: like en deel het 

bericht op facebook openbaar. 

*een pakket voor de klanten in de winkel: schrijf je naam en 

email-adres op het actieblad in de winkel. 

Zaterdag 16 september maken we de winnaars bekend! 

 

 

Speciale acties op 1 en 2 september 

In verband met ons 2-jarig bestaan hebben we vrijdag 1 

september en zaterdag 2 september kortingen op diverse 

(winter)garens. Kom kijken en sla je slag! 

 

Ook hebben we 10% korting op alle borduurpakketten! 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durable Cosy 

We hebben ons garen-assortiment aangevuld met maar liefst 

38 prachtige kleuren durable cosy.  

Deze mixdraad (50% katoen en 50% acryl) is een wat dikker 

garen, op een bolletje van 50 gram zit 66 meter. Het wordt 

verwerkt op naalddikte 5-7, maar voor een heerlijke luchtig 

gevoel kun je nog een maatje groter nemen.  

Brei of haak met de Cosy een heerlijk nonchalant vest, een 

lekkere trui of maak er hippe woon accessoires, zoals dekens, 

kussens en mandjes mee. Het kan allemaal, met dit fijne 

garen.  

Prijs is € 3,60 per bol. 
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CAL Spirits of Life Wrap 

Scheepjes is de trotse en officiële sponsor van de Spirits of 

Life Wrap CAL, geïnspireerd op de oorspronkelijke, inheemse 

textielkunsten van Amerika. Het doel van deze CAL is om 

meerdere steken en technieken te leren, met als resultaat is 

een prachtige wrap, die in drie betoverende 

kleursamenstellingen te maken is: Spirit of the Lake, Spirit 

of the Volcano en Spirit of the Orchid. 

 

De belangrijkste feiten op een rij: 

Start CAL: 18 oktober 2017  

Duur: 9 weken  

De kits liggen op 27 september 2017 in de winkel 

Afmeting wrap: 63 cm x 180 cm  

Gebruikt garen: Scheepjes Catona en Scheepjes Spirit  

Patronen zijn gratis verkrijgbaar via 

www.lillabjorncrochet.com  

Er zijn voortgangsfoto's en video's beschikbaar  

De CAL wordt gehost in de Official CCC Social Group op 

Facebook.  

De patronen zijn beschikbaar in het Nederlands en minstens 

9 andere talen  
 

Wil je er zeker van zijn dat er een kit voor je klaarligt als de 

CAL begint, dan kun je de gewenste kleur nu bij ons bestellen 

en reserveren we er een voor jou! 
 

 

 

DMC Amigurumis Ceremonies 

Haakpakket met boekje en garen voor het maken van leuke 

babyspulletjes.  

Onlangs toegevoegde fournituren: 

 

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. 

 

Addi pluisverwijderaar 

De Addi pluisremover brengt stoffen terug naar hun 

oorspronkelijke elegante look. Dankzij het apparaat wordt uw 

favoriete kledingstuk weer charmant. Het verwijdert pluizen 

uit: stoffen, kleding, dekens en zelfs tapijten. Eenvoudig te 

bedienen dankzij ergonomisch handvat. Werkt op 2 AA-

batterijen.  

Wil je weten of het ook werkt op jouw kledingstuk, je kunt het 

bij ons in de winkel uitproberen! 
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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! 

 

Amigurumi & mini’s 

In het boek Amigurumi & mini's heeft auteur Tessa van Riet-

Ernst 20 patronen van onweerstaanbare minihaakbeestjes 

samengesteld, ook wel minigurumi's genoemd. Van 

ieniminiamigurumi's die erg leuk zijn om een letterbak mee op te 

vrolijken tot iets grotere mini's, zoals sleutelhangers en 

gelukspoppetjes om weg te geven. Het voordeel van minigurumi's 

is dat je snel resultaat hebt en de beestjes altijd en overal kunt 

haken. De minigurumi's zijn voorzien van duidelijke stap-voor-

stapfoto's en beschrijvingen om ze gemakkelijk na te kunnen 

maken. 

 

Verwachtingsvol haken 

Koester je eerste moedergevoelens met dit bijzondere 

haakboek. In dit ultieme boek voor moeders en grootmoeders in 

spe vind je maar liefst 25 creatieve haakprojecten. 

Stuk voor stuk allemaal unieke projecten die je tijdens je 

zwangerschap alvast voor je baby maar ook voor jezelf kan 

maken. Patronen variëren van eerste sokjes tot schattige 

kleedjes en leuke speeltjes, maar je vindt er ook patronen voor 

bijvoorbeeld mooie shawls voor moeder en grootmoeder. De 

projecten zijn zowel geschikt voor de beginnende als meer 

ervaren hakers. 

 

Wayuu mochilas haken 

Deze kleurrijke tassen, wayuu mochilas, komen uit 

oorspronkelijk uit Colombia en Venezuela en worden daar al 

generaties lang zelf gemaakt. Rianne heeft haar eigen 

kleurpatronen ontworpen en ze in tapestry gehaakt. Ze legt in 

dit vrolijke boek stap voor stap uit hoe je zelf een wayuu 

mochila kunt haken. De mooie ronde bodem, de techniek om met 

meerdere kleuren te haken, het haken van een patroon, de hele 

tas wordt beschreven. Tot slot komt ook het vlechten van de 

schouderbanden en het sluitkoord uitgebreid aan bod. 

In dit boek vindt de enthousiaste haker of haakster veel 

verschillende patronen om de techniek toe te passen. Zo wordt 

een passende tas bij elke outfit wel heel makkelijk! 

 

Bungelbengels haken 

De bungelbengels van Monique Vos zijn zachte gehaakte 

amigurumi met bungelarmen en -benen. Omdat kinderen vaak 

met hun knuffeltje willen slapen, is het hoofd van de 

bungelbengels een soort kussentje waar een kind op kan liggen. 

Bij de bungelbengels horen natuurlijk tutdoekjes, rammelaars 

en geheimendoosjes. Zo kun je bij elke bungelbengel een hele 

serie knuffels haken. In dit vrolijke boek vind je behalve een 

aap, konijn en een mier ook een panda, flamingo, 

lieveheersbeestje en zeepaardje. 
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Gehaakte knuffeldoekjes  

Sascha Blase- van Wagtendonk, bekend van de gehaakte 

lappenpoppen, ontwierp voor dit boek 15 gehaakte 

knuffeldoekjes. Deze knuffeldoekjes, ook wel tutteldoekjes of 

snuggles genoemd, worden al snel dé favoriete knuffel van elke 

baby en peuter! Van prinses, astronaut tot zeemeermin; de 

haakpatronen zijn geschikt voor jongens en meisjes. Iedereen 

kan ze haken met de basisuitleg om te leren haken en de 

stapsgewijze patroonbeschrijvingen. De knuffeldoekjes zijn 

leuk om te haken én leuk om weg te geven als (kraam)cadeau. 

 

 

Zonnehangers haken 

Zonnehanger is de Nederlandse vertaling van het Engelse 

woord suncatcher. Als de zon door de hangers schijnt, geven 

de schaduwen een fascinerend effect waar je niet op 

uitgekeken raakt. De prachtige raamhangers in dit sfeervolle 

boek zijn kleurrijk en heel decoratief. 

 

 

Joekedoe 2 

In het tweede Joekedoe boek staan opnieuw 10 eenvoudige, 

herkenbare patronen. 

Elke Joekedoe haak je nog steeds in één stuk, je hoeft dus 

opnieuw niet veel te naaien. 

De basisvorm is gehaakt met 100 gram garen. 

Ook de nieuwe reeks is veilig voor kinderen en heel gemakkelijk 

in onderhoud. 

Elke Joekedoe wordt heel nauwkeurig beschreven in 

overzichtelijke patronen. Alles wordt erg duidelijk uitgelegd, 

met veel foto's. Daardoor is dit boek ook ideaal voor beginners. 

 

 

Sophie’s Universe 

Sophie's Universe is veel meer dan een steeds groeiende 

vierkante deken; het is een ontdekkingsreis. Hoewel het een 

patroon voor gevorderden is, is het speciaal geschreven voor 

avontuurlijke beginners. Elke toer is tot in detail uitgewerkt, 

met stap-voor-stap foto's en hints om je te helpen je deken 

te haken en je de technieken eigen te maken. Het boek is ook 

verweven met de online wereld, het bevat foto challenges en 

hashtags om de lezer uit te dagen vooral de voortgang online 

te delen.  

Sophie's Universe is alleen beschikbaar in het Engels 

 

Complete pakketten voor deze deken zijn bij ons bestelbaar, 

maar je kunt natuurlijk ook steeds losse bolletjes kopen.  

Alle in het boek beschreven garens zijn bij ons voorradig. 
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Wollowbies vieren kerstfeest 

In ‘Wollowbies vieren kerstfeest!’ komen winterse haakfiguren 

tot leven via grappige verhaaltjes en speelse illustraties en 

foto's. Van Simon de sneeuwpop tot kerstfiguren die niet mogen 

ontbreken in de gehaakte kerststal... deze amigurumi's vrolijken 

het kerstfeest op! De Wollowbies zijn mini-amigurumi's die je 

eenvoudig en snel in vrij uurtje kunt haken. De basisuitleg van 

het haken en stap-voor-stapbeschrijvingen maken dit boek 

praktisch voor elk haakniveau. 

 

Macramé nieuwe stijl 

Macramé nieuwe stijl! is hét DIY-boek voor iedereen die 

stijlvolle accessoires wil knopen voor binnen én buiten. Door de 

stapsgewijze beschrijvingen kun je eenvoudig je eigen 

(planten)hanger, kussen en keycord macrameeën. In totaal 15 

patronen met tips om te variëren tot een heel eigen ontwerp. 

Ervaring is niet nodig. Iedereen kan aan de slag met deze 

knoopprojecten! 

                 

Workshops 

-zondag 3 september: ‘uitGEBREIDE lunch met workshop’  

-dinsdag 5 en 12 september: ‘haken voor beginners’ (ook 

linkshandigen) 

-donderdag 7 september: ‘handlettering voor beginners’ 

(reeds vol) 

-donderdag 14 september: ‘handlettering voor beginners’ 

-donderdag 5 oktober: ‘tunisch-entrelac haken’ 

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

-zondag 8 oktober: ‘stola haken met Adinda Zoutman’ (reeds 

vol) 

 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/

