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Nieuwsbrief nr.19 – December 2017 

 
 Koopzondag met boeklancering van Adinda Zoutman 

 DROPS alpaca party 

 Lossen en vasten CAL 

 Nostalgia CAL 

 Nieuwe garens  

 Fournituren 

 Nieuwe Hardicraft pakketten 

 Nieuwe haakpakketten Funny 

 Nieuwe boekjes en tijdschriften  

 Workshops 

 Handwerkochtend, -middag en -avond 

  

Hoi allemaal, 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar alweer, wat vliegt de tijd! 

De kerstboom is klaar, onze etalage is in kerstsfeer, wat 

hebben we zin in deze heerlijke knusse familiedagen. Lekker 

eten, door het dorp wandelen om alle versierde huizen te 

bewonderen, en dan…… weer heerlijk op de bank met een 

handwerkje. Wat valt er meer te wensen? 

Wij wensen in ieder geval iedereen hele gezellige kerstdagen 

en de allerbeste (creatieve) wensen voor 2018! 

 

Koopzondag  

Zondag 17 December is er koopzondag in Heythuysen. 

Van 11.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom, de 

koffie met wat lekkers staan klaar! 

 

Bovendien is van 11.00 tot 15.00 uur de boekpresentatie van 

Adinda Zoutman. Je kunt dan bij ons haar boek kopen en 

uiteraard laten signeren. 

 

Wil je zeker zijn van zo’n prachtig boek, dan kun je het 

alvast bij ons reserveren via de website. Ook erg leuk en 

origineel als kerstkado! 

 

DROPS Alpaca party 

We feesten nog even door want 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! 
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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 is inmiddels gestart en is te volgen via 

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

 

Toch nog zin om mee te doen, dat kan altijd. Kom je pakket 

uitzoeken of zoek je eigen kleuren bij elkaar, wij hebben alle 

kleuren colour crafter in ons assortiment! 

 

Crochet ALong 2018 - Nostalgia! 

De Nostalgia wordt in een filethaaktechniek gehaakt. Open 

en dichte hokjes die samen een patroon vormen. Deze 

nostalgische deken bestaat uit banen die door middel van 

tussenbanen aan elkaar worden gehaakt. Er wordt elke week 

een nieuw deel gegeven. 

De Nostalgia 2018 is in een witte en een ecru variant gehaakt 

met Durable breikatoen no.8. 

De CAL start vanaf eind januari, 30 weken lang, waarna er 

een prachtige sprei als eindresultaat op uw bank/bed ligt. 

Natuurlijk zijn de beschrijvingen voorzien van duidelijk 

geschreven teksten en haakdiagrammen. Via de 

Facebookgroep 'Haakplein' is de Nostalgia Crochet Along 

2018 te volgen. 

Er zijn voor deze CAL pakketten beschikbaar, in de twee 

kleurkeuzes wit en ecru van Durable Breikatoen. Deze 

pakketten worden aangeboden in een doos, inclusief leren 

Nostalgia 2018 label en een handige digitale toerenteller 

welke handig is bij het haken van de Nostalgia.  

Wil je ook meedoen met deze prachtige CAL, bestel dan 

alvast zo’n compleet pakket bij ons, zodat je er zeker van 

bent dat je op tijd kunt starten! 

 

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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Woolly whirl 
Het warme alternatief voor Scheepjes Whirl en perfect voor de 

koude seizoenen: Scheepjes Woolly Whirl. Deze extra grote 

garencake, gemaakt van 70% katoen en 30% wol kent extra lange 

kleurwisselingen en is zeer geschikt voor het maken van grote, 

warme omslagdoeken en shawls. Net als Scheepjes Whirl is ook 

Woolly Whirl een volledig getwijnd garen om snel te kunnen haken 

of breien en om splijten te voorkomen. Elke kleurwisseling is heel 

precies en zorgvuldig geknoopt, zodat de knoop onopvallend in je 

steken verborgen kan worden. 

 

Scheepjes Woolly Whirl is verkrijgbaar in de smaken Bubble 

Lickcious, Sugar Sizzle, Kiwi Drizzle en Chocolate Vermicelli.  

 
Lengte 1000 meter  

215-225 gram  

70% katoen / 30% wol  

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

 

DROPS Baby Merino 
Drops Baby Merino is een super zachte kwaliteit die niet kriebelt. 

Het garen is "superwash" behandeld en mag dus in de wasmachine 

gewassen worden. Dit beide maakt het uitstekend geschikt voor 

het maken van (baby)kleding en handig in het dagelijks onderhoud. 

 
Naalddikte: 3 

Gewicht: 50 gr. 

Lengte: 175 m 

Proeflapje 10x10cm: 24 steken x 32 naalden 

Samenstelling: 100% Merinowol 

 

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. 

 

 

Knopen 

Er zijn weer leuke knopen met tekst aan ons 

knopenassortiment toegevoegd. Knopen die je handwerk 

extra speciaal maken! 

 IJzergaren 

Een poosje niet leverbaar geweest, maar nu weer terug in ons 

assortiment: zwart ijzergaren.  

We hebben ook diverse andere kleuren voorradig. 
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Nieuwe Hardicraft pakketten 

De nieuwe Hardicraft haakpakketten zijn binnen: 

-Beau speenknuffeltje 

-Buddy speenknuffeltje 

-Egeltjes Tessa en Toby 

-Jimmy eekhoorn 

 

Pakketten zijn compleet met alle materialen die je nodig 

hebt. 

De haaknaald zit niet in het pakket. 

 Nieuwe Funny-pakketten 

Er zijn weer een aantal nieuwe Funny-pakketten aan ons 

ruime assortiment toegevoegd, namelijk 

-Funny bear Whitney 

-Funny bengeltje 

 

En natuurlijk is dit lieflijke engeltje Funny Heavenly er ook 

weer! 

 

Pakketten zijn compleet met alle materialen die je voor de 

poppetjes nodig hebt. 

De haaknaald zit niet in het pakket. 

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! 

 

Haken met studio Hip en Stip 

In Haken met Studio Hip en Stip neemt Annemarie je mee in 

haar kleurrijke haakwereld. Annemaries prachtig vormgegeven 

debuut staat boordevol kleurrijke woon- en modeaccessoires in 

de kenmerkende stijl en kleuren van Studio Hip en Stip. Van 

confettideken tot handtas van granny squares en van babydeken 

tot vrolijke feestvlaggen. Annemarie legt jou stap voor stap uit 

hoe je aan de slag kunt. De duidelijke patroonbeschrijvingen en 

haakschema's maken dit tot een toegankelijk boek voor zowel 

de beginnende als gevorderde haakster. Alle gebruikte 

haaksteken staan in tekst en beeld uitgelegd waardoor je gelijk 

zin krijgt om aan de slag te gaan. Dit boek zal je inspireren om 

te gaan haken in jouw eigen stijl en kleur! 
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Woolytoons knuffeldekens 

Woolytoons knuffeldekens is het nieuwste boek van Tessa 

van Riet. De superzachte knuffeldekens zijn een genot om te 

haken en heerlijk om mee te knuffelen. 

Het boek komt 18 december uit, maar je kunt het nu alvast 

bij ons reserveren, zodat je zeker bent van een exemplaar! 

  

 

                 

Workshops 

-zaterdagmiddag 20 januari: ‘9 breitechnieken’ 

-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’  

-donderdag 22 februari: ‘kantbreien voor beginners’ 

-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 

-zaterdag 7 april: ‘free form haken met José Dammers’ 

 

 

 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 donderdagmiddag 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/

