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Hoi allemaal, 
De lange koude winteravonden komen er weer aan, maar ik verheug 

me er al op, heerlijk met een handwerkje op de bank onder mijn 

eigen gehaakte deken. Helaas heb ik thuis meer liefhebbers voor 

mijn gehaakte deken, dus begin ik 6 december met veel plezier aan 

een nieuwe deken, de Lossen en Vasten CAL van Joke ter Veldhuis. 

Het duurt me eigenlijk nog te lang….! 

 

 

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.  

 

Deze geweldige kits liggen nu bij ons in de winkel! 

Of zoek je eigen kleuren uit, want wij hebben alle kleuren colour 

crafter in ons assortiment. 

  

Jasbeschermer haakpakket 

Maak een statement met deze traditionele oer-Hollandse 

jasbeschermers en laat je fiets stralen!  

Pakket is verkrijgbaar in 4 verschillende 

kleursamenstellingen. 

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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Sophie's Stool Kits 

Het  haakpatroon van Sophie’s Universe, nu als stool cover! 

Het zijn dezelfde kleuren als Sophie’s Universe deken, 

daardoor is het beeldschone krukje een feest van 

herkenning!  

 

De kit bevat naast de benodigde 9 bollen Scheepjes Catona 

50 gram en een krukje ook een authentiek Sophie's Universe 

label en 4 unieke olijvenhouten knopen met inscriptie "Live, 

Love, Laugh".  

 

DROPS Alpaca party 

Het is weer zover: tot en met 31 december krijg je maar 

liefst 30% korting op alle DROPS alpaca-garens! 

Bij ons zijn dat de lace, de brushed alpaca silk, de air en de 

alpaca bouclé. Sla je slag en kom lekker goedkoop en warm de 

winter door! 

 

Borduurpakketjes 

We hebben weer een heel aantal nieuwe borduurpakketjes 

binnen gekregen, ook voor de kerst, zoals leuke hartjes en 

tafelkleedjes/lopers. 

 

Nieuw zijn ook deze grappige flessenschortjes, die een fles 

wijn uniek maken om bv cadeau te geven of gewoon als 

tafelversiering! 
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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! 

 

Frosted whirl 
Scheepjes presenteert: Frosted Whirl! Het is de bekende kwaliteit 

Whirl nu met een subtiel glitterdraadje voor een sprankelend 

effect. Deze feestelijke garencakes zijn beschikbaar in 3 unieke 

kleuren: Skinny Scream, Sunny Sundae Sauce en Yummy Tummy. 

 

Scheepjes Frosted Whirl is net als Scheepjes Whirl een uniek 

getwijnd verloopgaren. 

Lengte 1000 meter  

215-225 gram  

57% katoen / 38% acryl / 5% lurex  

Aanbevolen (haak) naalddikte 3,5 / 4,0 mm  

Prachtige lange kleurwisselingen  

Elke kleurwisseling is heel precies en zorgvuldig geknoopt, zodat de 

knoop onopvallend in je steken verborgen kan worden 

 

Opal Relief sokkengaren 

Wil je eens spelen met sokkenpatronen, dan wil je vast wel 

dit Opal Relief sokkengaren proberen. 

Door af en toe een leuke steek toe te passen krijg je echt 

super opgefleurde sokken. Ook erg leuk voor een sjaal en 

muts! 

De beschrijving van de steken krijg je erbij. 

 

Opal Relief Sokkenwol bestaat uit 75% Scheerwol en 25 % 

Polyamide. Uit een bol krijg je een paar sokken! 
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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. 

 

 

Vlieseline 

We hadden de strijkvlieseline al in wit, en nu hebben we ook 

nog zwarte vlieseline aan ons assortiment toegevoegd. 

Voor alle stoffen bruikbaar ter versteviging. 

 

 

 

Plakzoom 

Makkelijk en snel iets omzomen, gebruik dan deze 

opstrijkbare plakzoom. 

Lengte 5 meter. 

 

 

 

Granulaatkorrels 

Granulaat korrels om zelfgemaakte knuffels mee te 

verzwaren zodat ze uit zichzelf blijven zitten of staan. 

Een knuffel gevuld met granulaatkorrels kan gewassen 

worden op 40 graden. 

Verkrijgbaar in zakjes van 250 gram. 

 

 

Portemonnee-klapsluiting 

Klapsluiting om platte beurs mee te maken. 

Breedte 9 cm. 

 

 

 

Beurssluitingen 

We hadden al metaal- en zilverkleurige beurssluitingen, maar 

nu hebben we ook gekleurde sluitingen. Leuk om te maken en 

snel klaar zo’n beursje. Altijd orgineel om een geldkadootje 

in te verpakken! 

 

 

Magneetsluiting 

Opnaaibare magneetsluiting voor tassen. 

3 stuks in een doosje. 

 

 

 

Kerstlint 

Met het oog op de feestdagen hebben we goud-, zilver- en 

rosé-kleurig lint in diverse breedtes aan ons assortiment lint 

toegevoegd. 
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Nieuwe Funny-pakketten 

Er zijn weer een aantal nieuwe Funny-pakketten aan ons 

ruime assortiment toegevoegd, namelijk 

-Funny Holly set, dit is de allernieuwste! 

-Ruby en Randy 

 

En natuurlijk zijn Sint en Piet er ook weer! 

 

Pakketten zijn compleet met alle materialen die je voor de 

poppetjes nodig hebt, behalve bij het pietje, daar moet je 

zelf voor garen voor de kleren zorgen, maar de patroontjes 

zitten er wel bij.  

Decoratiematerialen (zoals de slee) en de haaknaald zitten 

niet in de pakketten. 

 

Scheepjes canvas tassen 

Maak een fashion statement met deze superhippe canvas 

tassen! Als alternatief voor de plastic tas natuurlijk goed 

voor het milieu, maar daarvoor zijn deze tasjes toch eigenlijk 

veel te leuk?! Verkrijgbaar in 8 verschillende prints, allemaal 

ontworpen door Tjitske van @WoollyThistle. 

 

De Scheepjes canvas tassen zijn verkrijgbaar in een 

reguliere maat (32 x 34 cm) en een grotere maat (34 x 38 

cm). Het handvat is altijd 60 cm lang.  

 

Punnikmolen/breimolen 
Draai aan de hendel en maak de langste punnikdraden in korte 

tijd. 

De punnik kan je dan gebruiken om versieringen, diertjes, tasjes 

etc. te maken.  

Je kan ook met de punnikdraad op zich weer haken (met 

haaknaald 12) 

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! 

 

Tunisch haken voor de winter 

Tunisch haken is een fijne techniek om sjaals, stola's, mutsen en 

handwarmers te maken. Margje Enting laat in dit boek de 

verschillen de toepassingen zien van de gewone, de rechte en de 

averechte tunische steek. Bovendien legt ze uit hoe je ajour en 

kabels verwerkt in tunisch haakwerk. Met prachtige verloopgarens 

en bijzondere kleurtoepassingen krijg je onverwachte effecten. Zo 

kun je zelf een muts of sjaal haken, die goed bij jouw stijl past. 

Dus pak de lange haaknaald en probeer al die leuke tunische steken 

uit! 

https://debondtbv.us6.list-manage.com/track/click?u=531b9f2015bf4c77395b52e67&id=9f21f7dd86&e=cde8b5727e
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Box, bed & buggyspeeltjes 
In dit boek staan maar liefst 40 haakpatroontjes waarmee je op 

thema kan haken. Zo zijn er Safaribeestjes, Tuinbeestjes, 

Pooldiertjes, Girafjes en Dino's. Een heel scala aan leuke 

creaties voor je eigen kindje of om cadeau te doen aan iemand 

anders. Met al deze schattige beestjes maak je wagenspanners, 

muziekmobielen, rammelaars, muziekdoosjes en speenkoorden. 

Er zijn in totaal 26 verschillende speeltjes die gebruikt kunnen 

worden in de Box, in Bed of aan de Buggy. In dit boek staan ook 

voorbeelden van hou je de speeltjes met ander garen kan 

veranderen in een trekbeestje of grote knuffel. 

 

Scheepjes YARN Bookazine Dutch Masters 

Nederland: de wieg van vele creatieve handen. Het land waar 

het hoofdkantoor van Scheepjes gevestigd is heeft 

wereldberoemde kunstenaars en ontwerpers voorgebracht en 

doet dit nog steeds. In deze uitgave vieren we de Hollandse 

Meesters en halen we inspiratie voor prachtige patronen uit 

de kunstwerken van Rembrandt, Van Gogh, Vermeer en 

Mondriaan. Kleding, accessoires en interieurprojecten die 

zowel gehaakt, gebreid, geborduurd als genaaid zijn passeren 

de revue. 

 

Mr Cey loves crochet 

Dit is alweer het vijfde boek van Mr. Cey. Na de bestsellers 

Knuffelkussens Haken en Hero en de Magie van Kerst verrast 

hij nu met een boek vol uiteenlopende ontwerpen. Haak een 

prachtige deken, poef of cosy mand voor in huis. Of een funky 

tas, een elegante regenboog omslagdoek met kraaltjes, een 

stoere sjaal voor jezelf of iemand anders. Allemaal bijzondere 

ontwerpen gemaakt met prachtige garens in smaakvolle kleuren 

zoals we inmiddels van Mr. Cey gewend zijn. Je blijft haken als 

je eenmaal begint aan Mr. Cey Loves Crochet. De patronen zijn 

geschikt voor beginnende en ervaren haaksters. In het boek 

vind je uitleg van de gebruikte steken. 

 

Ik ben Bir en ik ga naar de dokter 

Na ''Ik ben Bir en ik ga logeren en ''Ik ben Bir en ik ga op 

vakantie is er nu een nieuwe Bir! ''Ik ben Bir en ik ga naar de 

dokter''. Bir leert in dit boek wat de dokter is, wat er bij de 

dokter gebeurt en waarom je naar de dokter gaat. Bir is nog 

nooit eerder bij de dokter geweest maar nu heeft hij pijn in zijn 

oor. Hij vindt het eerst best wel spannend om naar de dokter te 

gaan, maar hij ontmoet er veel leuke andere dieren en de dokter 

is heel aardig. Vind jij nieuwe dingen ook altijd eerst heel 

spannend? Bir kan je helpen want Bir is een steun. Samen met 

Bir worden nieuwe avonturen namelijk een stuk leuker en minder 

spannend. Mag Bir samen met jou op avontuur? 
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Iedereen kan haken 

Iedereen kan haken, daar is tv-persoonlijkheid en enthousiast 

haakster Bobbi Eden van overtuigd. Met de duidelijke 

haakpatronen in dit boek kan iedereen deze schattige 

amigurumi's zelf haken. Van lief walvisje, een zeemeeuw tot 

stoere eland: de UkkePukki's zijn superleuk om te maken en 

ideaal om bijvoorbeeld weg te geven als (kraam)cadeautje. Laat 

je door Bobbi's humoristische benadering overtuigen en verbaas 

je hoe makkelijk je zelf het haken onder de knie krijgt. 

 

Natuurlijk haken 

In dit boek kun je je volop laten inspireren om stijlvolle mode- 

en woonaccessoires in de Scandinavische stijl te haken. Deze 

Scandinavische stijl, ofwel Nordic style, is enorm populair op 

het gebied van mode, interieur en haken! Maaike van Koert 

combineert natuurlijke garens en naturelle kleurtinten tot 

prachtige haakpatronen. Van omslagdoeken, sokken met Noors 

design, warme mutsen tot dekens in diverse kleuren. Alle 

haakpatronen staan stapsgewijs beschreven, inclusief 

haakschema's als extra houvast. Simpele en ingewikkelde 

haaksteken (met bijbehorende uitleg!) worden afgewisseld, 

zodat dit sfeervolle haakboek voor ieder wat wils biedt. 

Natuurlijk haken is de opvolger van het populaire haakboek Puur 

haken. 

 

Haken en Huis 
Dit boek is voor iedereen die van haken én van een gezellig huis 

houdt! Voor bijna iedere kamer in huis is er wel iets te vinden. 

Voor de woonkamer verschillende kussens. Voor kinderen en 

tieners een dubbeldekbus kussen vol met passagiers, een 

jeanskussen, paardenkussen en een glitter en glamour kussen in 

de vorm van een hart. Voor de allerkleinsten babydekens en een 

knuffel. 

De haakprojecten zijn heel gevarieerd: met veel kleuren of juist 

in basictinten. Gehaakt met bijzondere steken, in filet 

haakwerk, of afgewerkt met geborduurde details. 

Altijd al zelf een kussen willen naaien, ook dat staat 

beschreven, en nog veel meer…. 

 

Babysets haken deel 2 

Met babysets haken 2 wordt de familie uitgebreid met vijf 

nieuwe ontwerpen van knuffeldieren. 

In dit boek vind je vijf complete babysets van 

lieveheersbeestje Liv, pandabeer Pip, Flamingo Fleur, Giraffe 

Guus en hert Helsa. Elke babyset bestaat uit een piepspeeltje, 

wagenspanner, auto- en boxspeeltje en een grote 

(muziek)knuffel. Met de duidelijke beschrijvingen, tips en stap-

voor-stap foto's kan iedereen aan de slag! Bovendien neemt 

Stefanie je mee op haar reis met pluisgarens, zodat ook jij de 

haak-uitdaging aan durft te gaan. 

Goed voor uren haak-, speel- en knuffelplezier! 
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Workshops 

-donderdag 16 november: ‘handlettering voor beginners’ 

-dinsdag 28 november: ‘haken 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’ (reeds vol) 

-zaterdagmiddag 2 december: ‘duotoon shawl haken door 

Handwerkjuffie’ 

-donderdag 7 december: ’kerstboom haken’ 

-zaterdagmorgen 3 februari: : ‘mochila haken door Joke ter 

Veldhuis’ 

-zaterdag 3 februari van 12.30 tot 13.30: ‘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’  

-zaterdagmorgen 10 maart: ‘borduren op jeans’ door Nienke 

Landman  

-zaterdagmiddag 10 maart: ‘borduren op vestje’ door Nienke 

Landman 

 

 

 

 

 

 

 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/

