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Nieuwsbrief nr.1 – april 2016 

Met: 

 Yesss, we gaan van start …. 

 Scheepjes catona met 12 nieuwe kleuren 

 Nieuwe workshops 

 Nieuwe deken haken  

 Amigurumi cijfers  

 Nieuwe haakpakketjes 

 Vrijmarkt 

 Nieuwe garens Rico 
 

    

      
 

Van start 

Yesss, we gaan vanaf vandaag starten met een nieuwsbrief om jullie nog beter 

op de hoogte te kunnen houden van alles. 
 

 Scheepjes catona met 12 nieuwe kleuren 

Scheepjes catona heeft 12 nieuwe kleuren erbij gekregen, in zowel de 25 

grams als de 50 grams bolletjes. Ze zijn in het echt nog mooier dan op het 

plaatje, dus kom gerust eens kijken.  
 

 
 
 
 

 

Er staan weer enkele nieuwe workshops op onze website:  

Voor de kinderen:                                                          

*knutselen voor moederdag (13 april of 7 mei) 

*leren breien en haken (vanaf 20 april) 

                                                                                                    

Voor de volwassenen: 

*haken met de guimpevork (7 en 21 april)  

*kantbreien voor beginners (30 april) (nog enkele plaatsen vrij) 

Deze workshop wordt gegeven door Monique Boonstra, specialist in 

kantbreien, zie www.kantwerk.nl                           

                    

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website www.breienallerlei.nl 

of kom langs in onze winkel. 
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Nieuwe deken haken 

Er is bij Scheepjes een nieuwe deken om te haken in aantocht. Inmiddels is 

bekend hoe die eruit gaat zien en het is zeker de moeite waard. Wij gaan 

meehaken, jullie ook?  

 

We hebben de 3 verschillende haakpakketten met colour crafter in de winkel. 

Kom gerust eens kijken of de kleuren je bevallen, en anders kun je nog altijd 

eigen kleuren uitzoeken.                                           De CAL is te volgen via de 

facebookpagina van scheepjeswol en start op 20 april en zal 14 weken duren. 

Iedere woensdag om 10 uur zal een nieuw motief geplaatst worden als PDF 

bestand, dat ondersteund wordt met een video. Op deze manier is er genoeg 

gelegenheid om alle nieuwe steken en technieken te leren. 

 

Wil je liever niet alleen haken, schuif dan op dinsdagmiddag van 13.30 tot 

15.30 uur of dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur gezellig bij ons aan op onze 

wekelijkse handwerkmiddag/avond. 

 Amigurumi cijfers  

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk hebben we het boekje 

‘amigurumi cijfers’ van Christel Krukkert binnen, en het is nog leuker dan we 

gedacht hadden! 
 

 

Nieuwe haakpakketjes 

We hebben leuke nieuwe haakpakketjes binnen om schattige Funny’s te haken. 

Er zijn 6 verschillende pakketten, en alles wat je nodig hebt, zit erin. Prijs € 

11,95 per pakket. 
 

    

Vrijmarkt 

Op 1 mei is er weer de alom bekende vrijmarkt in Heythuysen. Wij hebben 

onze winkel dan ook geopend, dus loop gezellig even bij ons binnen! 
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Nieuwe garens Rico 

We zijn vol smacht aan het wachten op onze nieuwe garens van het merk Rico 

als aanvulling op ons huidige assortiment van Scheepjes en Drops. Ze zullen 

hopelijk deze week nog binnen komen.  

        

Dit was het voor deze keer! 

Zodra we weer nieuws hebben, volgt onze volgende brief vanzelf. 

Bedankt voor het lezen. 

 

Groetjes van Jacqueline en Wilhelmien 

Brei & Allerlei 
 

Volg ons ook op :  FACEBOOK Voor nog meer informatie zie onze website :   www.breienallerlei.nl  

 

https://www.facebook.com/breienallerlei
http://www.breienallerlei.nl/

