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Nieuwsbrief nr.5 – juli 2016 

Met: 

 Zomersluiting 

 Jaarmarkt 

 Slippers haken 

 Houten (bijt)ringen 

 Nieuwe Oaki Doki stofjes 

 Funny’s 

 DROPS Cotton Supersale 

 Nieuw Rico garen 

 Kussens 

 Laatste nieuwe boekjes 

 Workshops 

 ScheepjesCAL 
 

    
      

 

Hoi allemaal, 

Weer genoeg nieuws onder de zon voor alweer onze 5e 

nieuwsbrief. Het zal ook wel de laatste nieuwsbrief voor 

onze vakantie zijn, maar daarna gaan we weer fris en 

fruitig verder. Wij wensen iedereen alvast een fijne 

vakantie toe! 

 

 

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! 

 

Extra openingstijden en aanbiedingen 

 

Vrijdag 5 augustus is er jaarmarkt in Heythuysen. 

Wij doen uiteraard ook mee en we hebben leuke 

jaarmarkt-aanbiedingen in petto!  

Mis het niet! 

 

Slippers 

Wil je nog vlug originele slippers maken voor de vakantie? 

Bij ons kun je de zooltjes kopen en het patroontje krijg 

je erbij! 
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Houten ringen 

 

Eindelijk hebben we heel veel houten (bijt)ringen kunnen 

inkopen. We hebben ze in 2 maten: 7 cm en 8,5 cm. 

Het patroontje van de ringen met de konijntjes vind je 

op de site van Stip en Haak onder de gratis patroontjes. 

 

Oaki Doki stofjes 

 

We hebben er weer mooie nieuwe stofjes van Oaki Doki 

bij. We hebben uitgebreid met prachtige pastelkleurige 

lapjes stof. Voor allerlei doeleinden te gebruiken en leuk 

onderling te combineren. 

Let op: we zijn bezig met het inplannen van een workshop 

quilten in het najaar! 

  

Funny’s 

 

We hebben ons assortiment Funny’s weer aangevuld en er 

zijn een paar hele leuke nieuwe bijgekomen: 

Funny Ballerina 

Funny Hortensia set 

Funny Snail Shelly  

Funny Snail Speedy 

 

Ook dit zijn weer complete pakketten, je moet alleen 

zelf zorgen voor de haaknaald. 

Leuk om zelf te doen, ook leuk om cadeau te geven! 

 

DROPS 

Tot en met 31 juli kun je nog profiteren van de DROPS 

supersale op alle DROPS-katoen. Bij ons wil dat zeggen 

dat je 30% korting krijgt op de DROPS Paris! 

 

Uitbreiding RICO garens 

We hebben weer nieuw garen aan ons assortiment 

toegevoegd: Rico Fashion Summer Print en Denim print, 

een gemêleerd lintgaren van 100% katoen. Het garen is 

zacht en soepel en breit of haakt gemakkelijk. Voor een 

luchtig effect verwerk je dit garen losjes met 

bijvoorbeeld een dikkere naald. Fashion Summer Print is 

een heerlijk garen voor de zomer!  

Ook leuk om te gebruiken met de guimpevork! 
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Kussens 

 

We hebben 3 mooie en hippe kussens om te borduren 

ingekocht, in een neutrale kleur, voor op de bank binnen 

of in je lounge-set buiten. 

 

Nieuwe boekjes 

Ook deze nieuwsbrief weer aandacht voor een aantal 

leuke nieuwe handwerkboekjes: 

 

Happy Colours Haken 

Accessoires en amigurumi's om zelf te haken In Happy 

colours haken laat bestsellerauteur Tessa van Riet-Ernst 

zien hoe je met een simpele haaksteek kleurrijke 

amigurumi's & accessoires kunt haken. Tessa maakt 

hierbij gebruik van de kleurwisseltechniek die in 

duidelijke stappen wordt uitgelegd. Aan bod komen bijna 

20 haakpatronen: de platte haakontwerpen, zoals dekens, 

worden zo gehaakt dat ze tweezijdig bruikbaar zijn. 

Daarnaast geeft de kleurwissel een verrassend vrolijk 

effect aan de amigurumi's. 

 

Amigurumi Circus 

Elk jaar organiseert Joke Vermeiren, de drijvende 

kracht achter www.amigurumipatterns.net, een wedstrijd 

voor ontwerpers. Deze keer gaf ze hen de opdracht een 

originele circusartiest te bedenken. De resultaten vind je 

in dit vrolijke haakboek. Maak kennis met een klein 

vogeltje dat zichzelf uit een kanon katapulteert, een 

nijlpaard dat zich aan koorddansen waagt, een biggetje 

met een bijzonder goed ontwikkeld evenwichtsgevoel, 

Alberto de circusdirecteur die alles in goede banen leidt 

en nog vele andere waaghalzen. Met duidelijke stap voor 

stap beschrijvingen voor haaksters en hakers van alle 

niveaus. 

 

Leuke & gekke babybooties haken 

Maak de allerleukste babyslofjes met deze leuke en 

eigenzinnige ontwerpen. Er zijn 30 patronen om uit te 

kiezen en alle basistechnieken worden uitgelegd. 

Verras vrienden en familie met slofjes in de vorm van 

vurige draken, reis door de ruimte met eenogige aliens of 

ondeugende mini-monsterbooties, ga op safari met 

brullende leeuwen, baby-olifanten en speelse panda’s of 

maak kleine voetjes nog schattiger met slaapuiltjes of 

bezige bijtjes. 

Alle patronen zijn beschreven voor twee maten, voor 

baby’s van 0-6 maanden en 6-12 maanden. 
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guimpevork        double face          tas haken 

haken                breien 

 

De lopende workshops op dit moment op onze website: 

-woensdag 14 en 28 september: “guimpevork haken” (reeds vol) 

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

-zaterdag 1 oktober: “double face breien”   

-donderdag 13 en 27 oktober: “tas haken”  

                     

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website 

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

 Handwerken 

Ook in de zomer is handwerken een fijne ontspanning! 

Thuis op je terras of balkon, of op de camping voor de tent of 

caravan, maakt niet uit waar, handwerken kan overal en altijd. 

 

Wil je liever niet alleen handwerken, 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. (alleen niet in onze vakantie!) 

        

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/

