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Nieuwsbrief nr.17 – Oktober 2017 

 

 CAL Spirits of Life Wrap 

 Lossen en vasten CAL 

 Nieuwe garens  

 Fournituren 

 Nieuwe haakpakketten Funny en Hardicraft 

 Nieuwe boekjes en tijdschriften  

 Workshops 

 Handwerkochtend, -middag en -avond 

  

Hoi allemaal, 
Ons 2-jarig bestaan is inmiddels alweer even achter de rug, maar 

we willen toch nog eens iedereen heel hartelijk danken voor de vele 

lieve en hartverwarmende felicitaties, kadootjes en reacties! De 

winnaars van het pakket waren Lizette Deckers en Cynthia Smit en 

zij hebben hun prijs reeds opgehaald. 

We hebben inmiddels ook onze wintergarens binnen, en er komen 

weer een paar nieuwe CAL’s aan. Meer daarover en nog veel meer 

nieuws in deze nieuwsbrief. 

 

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  

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 patronen zijn beschikbaar in het Nederlands en minstens 

9 andere talen. 
 

De kits voor deze CAL liggen nu bij ons in de winkel! 
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Lossen & Vasten CAL 2017: 

Home Sweet Home 

Thuis is voor mij de plek waar ik me veilig voel, waar ik op 

mijn gemak ben en waar ik helemaal mezelf kan zijn. ~ Joke  

 
Op dit fijne gevoel baseerde Joke haar nieuwste ontwerp: de 

prachtige Home Sweet Home woondeken gemaakt van het door 

haar zo geliefde Scheepjes Colour Crafter. Joke koos de kleuren 

zorgvuldig, zodat de 4 kleurstellingen ieder een eigen karakter 

hebben: Live (leef), Laugh (lach), Love (houd van) en Enjoy (geniet). 

 

CALkits 

Scheepjes verzorgt natuurlijk weer de kits voor deze CAL. 

Iedere kit bevat 19 bollen Scheepjes Colour Crafter en een uniek 

leatherlook "Lossen & Vasten" label. 

 

De CAL start op 6 december 2017 en is te volgen via 

www.lossenenvasten.nl en via facebook.com/groups/lossenenvasten.  

 

Wil er zeker van zijn dat je zo’n geweldige kit op tijd in huis hebt, 

je kunt deze nu bij ons bestellen. Vanaf 1 november liggen ze bij 

ons in de winkel! 

 

 

Rico Creative Wool Degradé   

Een prachtig natuurlijk garen met subtiele kleurovergangen, 

perfect voor het maken van omslagdoeken en sjaals. Het 4-

draads garen bestaat uit 70% acryl en 30% wol, waardoor 

het een warm effect aan elk project geeft. Met 1 bol 

Creative Wool Dégradé brei of haak je al een mooie 

sjaal/kleine omslagdoek! 

 

Naalddikte: 4 

Gewicht: 200 gr. 

Lengte: 800 m 

Samenstelling: 70% Polyacryl, 30% Wol 

 

Rico Fashion Creative Chunky 

De dunnere versie hadden we al, nu hebben we dit prachtige 

chunky garen erbij gekregen. 

Rico Creative Melange Chunky is een gemeleerd garen met 

gedraaide structuur. Dit garen is vooral geschikt voor het 

breien van kleding en accessoires of voor het haken van 

warme slofjes voor de winter! 

 

Naalddikte: 6 - 7 

Gewicht: 50 gr. 

Lengte: 90 m 

Samenstelling: 53% Scheerwol, 47% Polyacryl 

http://debondtbv.us6.list-manage.com/track/click?u=531b9f2015bf4c77395b52e67&id=6baf99befe&e=cde8b5727e
http://debondtbv.us6.list-manage.com/track/click?u=531b9f2015bf4c77395b52e67&id=e177816d78&e=cde8b5727e
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Rico creative bubble 

Wil je leuke originele kerstballen en hangers haken? Dat kan 

met dit Rico bubble garen in prachtige kerstkleuren! 

Patroontjes staan in de boekjes speciaal voor dit garen: 

-Classical X-mas  

-Magical X-mas 

 

LET OP: 

Zondag 26 November is er koopzondag in Heythuysen. 

Van 13.30 uur tot 15.30 uur is iedereen van harte welkom om 

kersthangers te komen haken. Het garen kun je bij ons 

kopen, wij zorgen voor een patroontje en natuurlijk voor 

koffie/thee en wat lekkers! 

 

Borgo de Pazzi Naturalia en Bulky 

De naturelkleuren van de dikke wol hadden we al, maar nu 

hebben we ook nog prachtige kleuren geverfde wol erbij 

gekregen. Met 5 strengen brei je al een heerlijk warme 

deken. 

 

Gewicht/lengte: 200 gram = 120 meter 

Samenstelling: 100% wol 

Naalddikte: 15-20 

 

We hebben ook lontwol in diverse kleuren, dit is de  

Borgo de Pazzi Grosso: 

Samenstelling: 100% lontwol 

Lengte/gewicht: 28 meter / ca 200 gram 

Aanbevolen naalddikte: 25 mm 

 

 

Borgo de Pazzi Bic Boc 

Een speelse draad met een verrassend effect. Door het 

kleine nopje in het garen, krijg je een leuk effect in het 

brei/haakwerk. Het voelt heerlijk zacht. 

 

Samenstelling: 45% wol 35% acryl 25% polyamde 

Gewicht/lengte: 50 gram / ca. 115 meter 

Aanbevolen naalddikte: 5 - 5,5 mm 
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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. 

 

Koordelastiek 

Supersterke witte koordelastiek, dikte 4 mm. 

We hebben ook de zwarte in dikte 3 mm. 

 

Nieuwe Funny-pakketten 

Er zijn weer een aantal nieuwe Funny-pakketten aan ons 

ruime assortiment toegevoegd, namelijk 

-bear Sunday 

-bears Rody & Amy 

-mushroom set 

 

Pakketten zijn compleet met alle materialen die je voor de 

poppetjes nodig hebt, voor de decoratiematerialen en ook 

voor de haaknaald moet je zelf zorgen. 

 Nieuwe Hardicraft haakpakketten 

Ook de hardicraft heeft een aantal leuke nieuwe 

haakpakketten aan het assortiment toegevoegd. 

 

Dit zijn complete pakketten, echter zonder haaknaald. 
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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! 

 

De gehaakte speelkamer 

Een boek vol speelgoed om zelf te haken. Een gehaakte bal, een 

pop met kleertjes, keukenspulletjes voor de speelkeuken, een 

trommel en een echte tipi! Voor de speelkeuken haak je pannen 

en lapjes, een koksmuts en een schort. Als je de pop gehaakt 

hebt, ga je verder met een gehaakte broek, trui, jurk en 

schoenen. En vergeet die leuke gehaakte knuffelapen niet. Die 

willen dolgraag spelen in de gehaakte tipitent.  

Duik in de gehaakte wereld van Annemarie en laat je inspireren 

om ook een speelkamer vol te haken. Eerst heerlijk haken en dan 

heerlijk spelen. 

 

Kabels en structuren haken 

In het vervolg op Kabels haken van Leonie Schellingerhout staan 

prachtige woon- en babyaccessoires met kabels en structuren in 

het haakwerk. Van kussens in alle vormen en maten voor je 

interieur tot boxzak, babydekens en vloerkleed om de 

babykamer in te richten. De mooie foto's trekken haaksters 

over de streep om verder te gaan met de kabelhaaktechniek! De 

haakpatronen staan stap voor stap beschreven, inclusief handige 

haakschema's en foto's. Leonie introduceert in Kabels & 

structuren haken nieuwe haaksteken die in de bijgevoegde 

instructiefilmpjes (via QR-codes) worden uitgelegd. Een nieuwe 

uitdaging voor crochetaholics! 

 

Randen haken 

Voor alle hakers en haaksters die een mooie rand willen haken, 

is dit boek een must. De succesvolle ontwerpster Edie Eckman 

heeft 100 originele randen ontworpen die je overal omheen of 

langs kunt haken. Met de stap-voor-stap instructies en 

haakdiagrammen is het voor zowel de beginnende als de 

gevorderde haakster een bron van mogelijkheden en inspiratie. 

Edie geeft daarnaast tips en adviezen, bijvoorbeeld hoe je een 

hoek in de rand mooi rond of juist haaks kunt maken en hoe je 

randen haakt aan breiwerk of textiel. Kortom: wil je iets 

afwerken of versieren met een gehaakte rand, dan is Randen 

haken het boek dat je moet hebben. 

 

Haak je eigen kabouterhuis 

Deze complete kabouterfamilie staat garant voor urenlang 

haakplezier. Christel haakte alle kabouters zoals zij ze zelf 

graag zou zien: papa, mama, opa, oma, twee kindertjes en een 

kabouterbaby. Omdat ze in hun paddenstoelenhuis natuurlijk 

ook moeten zitten, slapen, eten en badderen, maakte ze al hun 

meubeltjes, van een luie leunstoel tot een comfortabel ligbad. 

Volgens Christel houden abouters namelijk wel van een beetje 

comfort... Met dit geweldige boek kun je je eigen 

kabouterfamilie en al hun spulletjes zelf haken! 
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Amigurumi monsters 

Dim de lichten, haal je zaklamp tevoorschijn en kijk snel even onder 

je bed: dit nieuwe boek onthult de schattigste gehaakte griezels! 

Zo zie je Solomon de Sok-eter op een paar kousen kauwen, YumYum 

een kast vol snacks binnenglippen, Bange Eddy die zijn teddybeer 

goed vasthoudt en Kleine Ella die zichzelf verstopt in haar 

monsterpak ... klaar om iedereen de stuipen op het lijf te jagen! En 

er zwerft nog meer griezeligs tussen de pagina's van dit boek.  

Neem voorzichtig je haaknaald op, pak stevig je wol vast en waag 

jezelf aan deze monsterparade. Zowel beginners als ervaren 

haaksters en hakers zullen beloond worden met de schattigste 

monsters die je ooit gezien hebt. 

 

Alles is haken home 

Alles is haken Home van Saskia Laan staat weer boordevol 

haakontwerpen in vrolijke kleurcombinaties. Ruim 20 

haakpatronen; van plaids en kussens tot kleine haakontwerpen 

om je interieur een creatief tintje te geven. Tomeloos haken 

tijdens de koude dagen voor elk seizoen! De haakpatronen staan 

stapsgewijs uitgelegd in woord en beeld met veel mooie 

sfeerfoto's. Dit boek is heerlijk om doorheen te bladeren en 

zorgt er gegarandeerd voor dat je haaknaald niet kunt laten 

liggen. 

 

Blijhakertjes 
Deze schattige knuffels zijn gehaakt in de tapestry-techniek, 

met twee kleuren, waarbij er steeds een draad zichtbaar is en 

de draad van de andere kleur 'meeloopt' in het haakwerk. Zo 

maakt Marlies deze hartveroverende gehaakte dieren. Ze 

toveren een lach op je gezicht, vandaar de naam blijhakertjes. 

In het boek vind je een vosje, een beertje, een poes, een 

varkentje, een muis en nog vele andere dieren. Marlies legt de 

techniek duidelijk stap voor stap uit. En als je eenmaal één van 

deze knuffels gemaakt hebt, zul je ook al die andere 

blijhakertjes willen maken. 

 

Welterusten Pluis 

In het tweede deel van Pluis & haar vriendjes haken van Tessa van 

Riet-Ernst staan nieuwe pluizige vriendjes en accessoires voor het 

roze konijn Pluis. In Welterusten Pluis! is het roze konijntje haar 

wieg ontgroeid en krijgt ze een groot bed. Heel stoer, maar ook wel 

leeg. Gelukkig komen er vriendjes bij haar logeren; van Gerrit de 

giraf, Sara het lieve stinkdier tot Benjamin de bij. Alle amigurumi's 

zijn stapsgewijs na te haken met de overzichtelijk beschreven 

haakpatronen. Met alle basis haaksteken en uitleg over het kammen 

van garens om de amigurumi's extra aaibaar te maken, is dit 

sfeervolle haakboek geschikt voor alle haakniveaus. 

 

Woeffies haken Jack Russell 

Woeffies haken Jack Russell, haakpatronen voor het haken 

van een liggende, staande en zittende Jack Russell. 

Daarnaast een hondenhok, pilotenhelm met brik, halsband, 

das, koptelefoon en rugmand met bloemen 
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40 Kleurrijke dekens om te haken  

Dit boek bevat patronen voor blokken en losse steken, dus het is 

geschikt voor de liefhebbers van lange, rechte toeren, maar ook 

voor wie liever granny squares haakt. Elk van de 40 

dekenontwerpen is voorzien van een patroonbeschrijving, een 

duidelijke schematische tekening en een grote foto. Ook staat 

vermeld hoeveel garen je nodig hebt voor het haken van dekens in 

drie maten: babydekens, dekens en beddenspreien. Inclusief een 

hoofdstuk met technische informatie, om je kennis op te frissen of 

als leidraad voor beginners. Ook vind je advies voor het kiezen van 

mooie kleurencombinaties en een selectie randontwerpen om je 

deken mee af te werken. Kortom, alles wat je nodig hebt om je 

eigen unieke deken te maken. Met zoveel patronen om uit te kiezen 

bevat dit boek genoeg inspiratie voor urenlang haakplezier! 

 

Kom binnen en haak mee 

Het 1e boek van Jok ter Veldhuis, bekend van Lossen & 

Vasten. Ga van de lente, door naar de zomer, herfst en 

winter. Maak voor elk seizoen een leuke deken en bijpassende 

accessoires. Het boek bevat 25 haakpatronen. 

 

Doekjes breien 

Fleur je keuken op met je eigen gebreide doekjes! Doekjes 

breien bevat 13 ontwerpen voor mooie en praktische doekjes. 

De patronen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Je 

kunt spannende nieuwe garens uitproberen of in je eigen 

voorraad duiken en een kleurrijke verzameling milieuvriendelijke 

en herbruikbare doekjes breien voor in de keuken of badkamer 

of om cadeau te doen. Om beginners op weg te helpen en om de 

kennis van gevorderden op te frissen is er ‘De Breischool’, waar 

alle gebruikte steken stap voor stap worden uitgelegd. De 

ontwerpen variëren van heel eenvoudig tot meer uitdagend, dus 

is er voor elk wat wils. 

 

 

Doekjes haken 

Fleur je keuken op met je eigen gehaakte doekjes! Doekjes 

haken bevat 11 ontwerpen voor mooie en praktische doekjes. De 

patronen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Je kunt 

spannende nieuwe garens uitproberen of in je eigen voorraad 

duiken en een kleurrijke verzameling milieuvriendelijke en 

herbruikbare doekjes haken voor in de keuken of badkamer of 

om cadeau te doen. Om beginners op weg te helpen en om de 

kennis van gevorderden op te frissen is er ‘De Haakschool’, waar 

alle gebruikte steken stap voor stap worden uitgelegd. De 

ontwerpen variëren van heel eenvoudig tot meer uitdagend, dus 

is er voor elk wat wils. De patronen zijn voorzien van geschreven 

instructies en schematische tekeningen met internationaal 

bekende haaksymbolen.  
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Workshops 

-donderdag 2 november: ‘trendy kussen haken’ 

-zaterdagmiddag 28 oktober, 4 en 11 november: ‘sokken leren 

breien’ 

-dinsdag 7 november: ‘haken voor beginners’ 

-donderdag 9 november: ‘tunisch entrelac haken’ 

-donderdag 16 november: ‘handlettering voor beginners’ 

-zondagmiddag 26 november: kerstballen/hangers haken met 

bubblegaren (vrije inloop van 13.30 tot 15.30 uur) 

-zaterdagmorgen 2 december: ‘zweedse wanten haken door 

Handwerkjuffie’ 

-zaterdagmiddag 2 december: ‘duotoon shawl haken door 

Handwerkjuffie’ 

-zaterdagmorgen 3 februari: ‘meet en greet met Joke ter 

Veldhuis van de lossen en vasten CAL’ 

-zaterdagmiddag 3 februari: ‘mochila haken door Joke ter 

Veldhuis’ 

-zaterdag 3 maart: ‘haken met Adinda Zoutman’  

-zondag 4 maart: ‘haken met Adinda Zoutman’  

 

 

 

 

 

 

 

 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, en ook de donderdagmorgen vol 

is, zijn we vanaf vrijdag 6 oktober ook gestart 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 zoek je het garen bij ons uit. 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/

