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Nieuwsbrief nr.2 – april 2016 

Met: 

-voorwoord 

-afwijkende openingstijden / Koningsdag / Vrijmarkt 

-nieuwe garens van RICO 

-nieuwe kleuren colour crafter 

-aftrap van Scheepjes CAL  

-veiligheids wiebelogen 

-nieuwe houten knopen 

-MDF knutselspullen 

-sjablonen 

     -tunische haaknaalden 

-workshops 

 

  Voorwoord
Allereerst bedankt voor jullie positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief! 

Zoals jullie zien heeft deze nieuwsbrief een nieuwe lay-out, waardoor je 

meteen in een oogopslag kunt zien welke items er aan bod komen. 

 

Op woensdag 27 april zijn wij gesloten in verband met koningsdag. 

 

Op zondag 1 mei zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur,  

er is dan vrijmarkt in Heythuysen! 

 
 
 

 

 

Garens van Rico: 

We hebben ons assortiment uitgebreid met garens van RICO! 

Op dit moment hebben we hiervan in onze winkel: 

 

-cotton soft print:  

Mooi gemeleerd garen van 50% katoen/50% acryl                                                                                        

voor naalddikte 3,5 – 4.  

 

 

 

-cotton glitz: 

Prachtig glansgaren met een subtiel glittertje erin.  

Van 78% katoen, 19% viscose en 3% polyester voor naalddikte 3 – 4.                                                                                                                                                                                           
   

 
  

 

-fashion top spin 

Een exlusief katoenen mengsel met een unieke uistraling, omdat er een 

meegedraaide gekleurde draad doorheen zit.  

Van 45% katoen, 43% polyester en 12% acryl voor naalddikte 7.  

  

 

 

-cotton print: 

Een gemeleerde dikker garen van 100% katoen  

voor naalddikte 4 – 5.    
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-crochet print: 

Dun, sterk haakgaren met een subtiele glans. 

Van 100% katoen voor naalddikte 1,75 - 2                                                                                                                                             

 

Nieuwe kleuren Colour Crafter 

 

Dé superieure kwaliteit 100% premium Acrylgaren van Scheepjes is vanaf nu 

bij ons verkrijgbaar in 30 nieuwe kleuren. Scheepjes Colour Crafter is 

hiermee het eerste en enige luxe acrylgaren dat verkrijgbaar is in zo'n 

verbazingwekkend breed kleurenscala! De klant heeft de keuze uit maar 

liefst 93 prachtige kleuren, allemaal vernoemd naar plaatsen in Nederland 

en België. 

 

Scheepjes CAL: 

Week 1 van de Scheepjes CAL 2016 is inmiddels bekend gemaakt en wij bij 

Brei & Allerlei zijn inmiddels flink aan het haken geslagen aan deze 

prachtige deken.  

Wil je nog aanhaken, dat kan nog gemakkelijk. We hebben nog enkele 

complete pakketten in de winkel staan, of je stelt zelf een pakket samen uit 

het ruime assortiment van de colour crafter met de mooie nieuwe kleuren. 

Ook voor de beginnende haker zeer geschikt, want er is naast de duidelijke 

omschrijving ook een complete instructievideo per patroontje beschikbaar. 

Kijk voor meer informatie en voor de weekpatroontjes op scheepjeswol.com. 

 

Wiebelogen: 

 

Naast het assortiment zwarte en gekleurde veiligheidsogen hebben we nu 

ook 2 maten veiligheids wiebelogen.  

 

De opnaaibare wiebelogen die we al hadden, blijven natuurlijk ook in ons 

assortiment. 

 

Knopen: 

 

We hebben onze houten knopen uitgebreid met deze mooie “handmade” 

knopen. Natuurlijk te gebruiken als gewone knoop, maar zeker ook erg leuk 

om als decoratie op een zelfgemaakt werkstuk te naaien. 

 

 
 
 

 

MDF knutselspullen: 

 

Ook op knutselgebied hebben we weer nieuwe dingen, dit keer een aantal 

spullen van MDF, zoals bv dit plateau voor muffins, bonbons ed. 

Leuk om te bewerken met oa. verf, decopatch, foamklei. 

http://www.debondtbv.nl/_PB1?SAG_GC=D-Dierenogen&PN_=1
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MDF krijtbord theepot / Moederdag: 

 

Een idee voor moederdag op 8 mei is deze MDF krijtbord theepot om op te 

pimpen. 

Leuk om te maken, zeker leuk om te geven, maar nog leuker om te krijgen! 

 
 

Sjablonen 

 

We hebben weer een aantal nieuwe sjablonen ingekocht. 

Uitstekend te gebruiken om een speciaal effect toe te voegen bij het maken 

van kaarten, bv samen met de texture pasta. 

Ook leuk samen met de ‘te gekke krijtjes’ (zie instructiefilmpje op onze 

website) 

 

 

Tunische haaknaalden: 

 

We hebben dikkere tunische haaknaalden in ons assortiment gekregen,  

zelfs dikte 10 en 12.  

Nu kunnen er ook leuke woonaccessoires met ons Hoooked garen gehaakt 

gehaakt worden op de tunische manier! 

Work- 
 shops

Er komen weer 2 nieuwe workshops aan: 

 

*woensdag 18 mei: gympevork haken 

Wegens grote belangstelling gaan we deze nog een keer herhalen! 

 

*woensdag 1 juni: shopper oppimpen 

Leuk om te doen, handig om mee te nemen! 

 

Vanaf 27 april is inschrijving hiervoor mogelijk op onze website of in de 

winkel. 

Wil je liever met een eigen groepje vriendinnen of collega’s komen, dat kan 

ook! Overleg even met ons over een geschikte datum 

 

Let op: er zijn nog 2 plaatsen vrij voor de workshop kantbreien voor 

beginners op zaterdag 30 april. 

 

        

Tot zover deze nieuwsbrief! 

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/
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