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Nieuwsbrief nr.3 – mei 2016 

Met: 

 Nieuw garen Rico 

 Supersale bij DROPS 

 Hoooked zapgettigaren 

 Laatste nieuwe boekjes 

 ScheepjesCAL 

 Workshops 

    

      
 

 

Hoi allemaal, 

Er is weer genoeg te lezen in deze 3e nieuwsbrief. 

Mocht je de andere 2 nieuwsbrieven gemist hebben dan kun je 

ze altijd terugvinden op onze website. 

Veel leesplezier! 

 

Rico Creative Paper 

 

Nieuw bij ons is dit Rico Creative Paper, in 11 uni en 3 

gemeleerde kleuren. 

Ben je op zoek naar een verrassend garen voor gave 

projecten? Dit garen van 100% papiervezels gebruik je voor 

het haken of breien van de leukste accessoires en home deco. 

De dikke, sterke en lichtgewicht draad is ideaal voor het 

maken van robuuste en duurzame projecten. Laat je fantasie 

de vrije loop en maak je eigen unieke project ermee! 

Wil je liever volgens een patroon werken, dat kan ook, want we 

hebben ook een boekje met allerlei ideeeën van dit bijzondere 

papiergaren, dat je ook kunt wassen bovendien. 

 

 

DROPS super sale wol editie 

 

Er is supersale op alle DROPS-garens waar wol in zit! 

Voor ons assortiment DROPS betekent dit dat er korting is 

op: big merino, cotton merino, air, brushed alpaca silk, fabel, 

lace en alpaca bouclé. 

Deze actie duurt nog tot 31 mei! 

 HOOKED zpagettigaren 
 

We hebben weer nieuw Hoooked zpagettigaren binnen 

gekregen, met deze keer een aantal complete pakketten erbij 

om mandjes en een mat te haken, maar ook om een poef te 

breien of te haken. 

 

Verder hebben we nu ook boekjes waarin patronen staan die je 

allemaal kunt maken met hoooked garens. 
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Er ligt weer een prachtig nieuw boek bij ons in de winkel: 

‘Betoverende Amigurumiknuffels’ en het is zó leuk!  

 

 
 Vers van de pers is ook dit ‘Haak je Happy’ boek, vol 

inspiratie om een kinderkamer in te richten, maar zeker ook 

de moeite waard om leuke (woon)ideeën  op te doen. 

 

In dit boek vind je kamers in verschillende stijlen, ingericht 

met lieve knuffels, zachte dekens, muziekdoosjes, 

opbergmanden, stoere en vrolijke kussens en nog veel meer. In 

de stijlen Stoer in grijs, Rustic nature, Let’s go green en 

Pretty pastel kun je zien hoe je de gehaakte items kunt 

combineren per stijl. Maar je kunt uiteraard alle projecten 

ook met elkaar combineren. 

Je vindt patronen voor zowel beginnende als ervaren 

haaksters. 

 

 

Ook bij Scheepjes hebben ze een nieuw boek: YARN. 

Boordevol patronen, inspiratie, trends en achtergronden. 

Stijlvolle vormgeving op stevig mat papier maken dit creatieve 

lifestyle magzine helemaal van nu! 
 
 

 ScheepjesCAL 2016 

We zijn al in week 4 van de Scheepjesdeken. Sommige vierkantjes 

zijn makkelijk, andere wat moeilijker, daarom zijn we ook blij met de 

duidelijke instructiefilmpjes die je kunt bekijken. 

Wil je ook nog instappen en meedoen aan deze prachtige deken, dat 

kan zeker. Kom gerust naar de winkel en we helpen je op weg. 

 

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. 

 

Let op: op zaterdagmiddag 28 mei hebben we een Meet and Greet 

met een van de Scheepjesbloggers en tevens mede-ontwerpster van 

de ScheepjesCAL. Kom gerust binnen lopen met je handwerk, want 

we maken er tevens een gezellig ‘haak-tea’ van met lekkere hapjes. 
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De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-8 juni: shopper oppimpen 

-14 en 28 september: guimpevork haken 

-1 oktober: double face breien (de datum staat vast, maar meer 

informatie over deze workshop volgt nog!)  

                     

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website 

www.breienallerlei.nl of kom langs in onze winkel. 

        

Dit was het voor deze keer! 

Hopelijk tot gauw weer, onze volgende brief volgt 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/

