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Nieuwsbrief nr.4 – juni 2016 

Met: 

 Zomersluiting 

 Nieuwe borduurpakketten 

 Smyrna-pakketten 

 Kussens lossen en vasten CAL 

 Laatste nieuwe boekjes 

 Workshops 

 ScheepjesCAL 
 

    
     

 

 

Hoi allemaal, 

De Meet and Greet met Carmen Jorissen was een groot 

succes, en is zeker voor herhaling vatbaar. Allemaal 

bedankt voor jullie komst. 

 

 

Zomersluiting 

De zomervakantie komt eraan, en ook wij gaan er 2 

weekjes tussenuit. Wij zijn gesloten van 8 augustus t/m 

22 augustus. Zorg dus dat je voor die tijd garen genoeg in 

huis hebt zodat je tijdens de vakantie lekker door kunt 

handwerken, of je nu wel of niet weg gaat! 

 Borduurpakketten 

We hebben weer een aantal nieuwe trendy 

borduurpakketten binnengekregen, maar ook nieuwe 

traditionele pakketten, onder andere van Lanarte. 

 

Wil je slabbertjes, gastendoekjes of tafelkleedjes naar 

eigen kleurwens borduren, wij hebben deze spullen en alle 

kleuren DMC borduurgaren in voorraad. 

 Ook aan de kids hebben we gedacht. Leuk voor in de 

vakantie als het een dag wat minder weer is, of voor in de 

auto onderweg naar de vakantiebestemming. 

En voor de kinderen die nog nooit geborduurd hebben, 

maar dit wel graag willen leren: we hebben 

woensdagmiddag 6 juli nog een kinderworkshop “leren 

borduren”! 

Aanmelden kan in de winkel of via  ‘aktiviteiten’ op onze 

website www.breienallerlei.nl  

http://www.breienallerlei.nl/
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Smyrna 

 

Nieuw in ons assortiment zijn  

smyrna-pakketten/knooppakketten. Velen van ons zullen ze nog 

kennen van de kussens van vroeger, en nu zijn ze terug met een 

hele frisse en moderne look. 

Leuk om te maken voor jong en oud. 

 

Wil je weten of je het leuk vindt om te doen, kom dan proberen 

op ons oefenkussen in de winkel. 

 

Kussens Lossen & Vasten CAL 

Een kussen-pakket in een organza tasje met een prachtige 

lossen & vastenknoop erin... En met dit kussen erbij, is het 

plaatje helemaal compleet!  

Deze kussenpakketten die bij de lossen & vasten cal horen 

zijn verkrijgbaar bij ons in de winkel voor  € 15,50. 

 

 

We hebben ook weer een aantal nieuwe boeken: 

 

Granny Squares, 30 tassen om te haken 

Dit boek staat boordevol creatieve projecten ontstaan vanuit 

de passie voor granny squares en handtassen.In dit boek laat 

men zien dat door gebruik van verschillende materialen en 

verschillende kleuren er heel veel mogelijk is.  

Rangschik de squares op een andere volgorde en er ontstaat 

weer een ander patroon. Er zijn diverse tassen beschreven, 

kleine tassen, grote tassen, rugzakken en zelfs een aktetas 

voor naar kantoor. 

 

Granny Squares, 30 dekens om te haken 

Hoeveel verschillende dekens kunt u maken met een patroon 

voor één granny square? Ter inspiratie bevat dit boek tien 

prachtige ontwerpen voor granny squares en bij elke square 

vindt u patronen die voor drie heel verschillende dekens. Er zijn 

babydekentjes, plaids, dekens voor op de bank en complete 

beddenspreien. Kies uit 30 dekens voor uzelf of voor uw 

vrienden of familie.  

 

Pixelpatronen haken 

Ontdek de wereld van pixels haken! Maak dekens, kussens en 

accessoires. Haak zelf een smiley, een pixelhart, een speelzak 

met een robot of een van de vele andere 8 bitsdesigns. De 

grondbeginselen van het haken worden stap voor stap uitgelegd, 

dus zijn de projecten ook geschikt voor beginners. De 

duidelijke instructies en prachtige foto's bieden volop 

inspiratie om direct aan de slag te gaan - keuze genoeg, voor 

ieders smaak en voor elke ruimte thuis.   
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Alles is haken 

Kleurrijke haakpatronen voor binnen en buiten. Alles is Haken 

van Saskia Laan is een absolute must voor haakliefhebbers. 

Saskia, bekend van de successerie Haken & Kleur, laat zien hoe 

kleurcombinaties haar inspireren tot de vele haakontwerpen. In 

dit boek staan ruim 25 haakpatronen, van modieuze sjaals en 

omslagdoeken tot vloerkleed en vrolijke lampionnen, allen om 

zelf te haken. Alle haakpatronen worden stapsgewijs 

beschreven, inclusief haakschema’s en prachtige foto’s 
 
 

     

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-woensdag 6 juli: kinderworkshop “leren borduren” 

-woensdag 14 en 28 september: “guimpevork haken” 

-donderdag 22 september en 6 oktober: “guimpevork haken” 

-zaterdag 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. 

 ScheepjesCAL 2016 

We zijn al in week 10 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. 

 
 

        

Dit was het voor deze keer! 

Hopelijk tot gauw weer, onze volgende brief volgt vanzelf. 

Bedankt voor het lezen en alvast een fijne vakantie gewenst 

voor jullie allemaal. 

 

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/

