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Van vliegende start, naar complete stilstand, naar ‘intelligente’ herstart…

Terugblik
Het eerste half jaar van mijn atelier/winkel zit erop. Ik zat er helemaal lekker in, de workshops waren volgeboekt, de winkeldagen
waren erg gezellig met al meerdere vaste klanten en we wilden bijna een 2 de breigroep gaan opstarten vanwege de grote belangstelling
en toen lag het ineens allemaal stil. Natuurlijk zijn er wel mensen die online bestellen en ik vind het reuzeleuk om mooie pakketjes
klaar te maken en op te sturen, maar het staat niet in vergelijking tot het persoonlijke contact. En als je wol koopt wil je het toch graag
even zien en voelen, dat is toch het grote voordeel van een ‘stenen’ wolwinkel!
Een paar weken lag alles echt helemaal stil. Ook ik kwam tot stilstand. Nieuwe plannen, nieuwe projecten, mijn hoofd stond er ook
niet naar. Er waren zorgen, er waren aanpassingen en er was gelukkig ook gezelligheid. We gingen spelletjes doen, klussen, poetsen,
lezen, taarten bakken, in de tuin werken, mijn verjaardag vieren.
Vol goede moed
Inmiddels zijn er weer nieuwe plannen. De winkel kan ‘Coronaproof’ weer open en dat zal gebeuren op
6 MEI, vanaf dan ‘gewoon’ de woensdagmiddag en de vrijdag weer open. Met de volgende aanpassingen:
1 klant per keer (de mogelijkheid om even in de gang te wachten)
handen ontsmetten bij binnenkomst
herinrichting van het atelier zodat 1,5 meter afstand blijft tussen de klant en mijzelf
alleen pinnen: contactloos betalen of Tikkie
schoonmaken na iedere klant o.a. pinautomaat en deurklink
Voor mij is er alles aan gelegen om het virus buiten de deur houden!
Even een kopje koffie drinken zal er voorlopig nog niet in zitten helaas. Maar je kan weer plannen gaan maken voor een nieuw
project. En wat is er heerlijker in deze tijd dan gedachteloos te breien/haken/spinnen? Of je juist helemaal te verdiepen in iets nieuws?
Het bestellen en laten verzenden is nog een week gratis (tot einde meivakantie en boven de 20 euro), daarna kun je natuurlijk altijd
bestellingen doen en stuur ik het met liefde op, als je liever niet langskomt.
De breigroep en de spinworkshops
Helaas zie ik nog geen mogelijkheid om de brei- en spinbijeenkomsten op een veilige manier door te laten gaan. Ik vind dat
ongelofelijk jammer, ik doe dat met heel veel plezier en ik weet dat mensen er echt op zitten te wachten….maar de namen van
geïnteresseerden blijven op mijn lijst staan, voor nieuwe geïnteresseerden: geef toch gewoon je gegevens door. Zodra het kan zullen
de nieuwe groepen/workshops direct weer ingepland worden!
Tijd voor nieuwe inspiratie
Ik weet niet hoe het bij jullie is maar ik heb inmiddels weer veel zin in nieuwe plannen. Word je ook blij van een nieuw project? Ik
heb prachtige boeken met mooie patronen vol nieuwe ideeën. Gewoon heerlijk om thuis op de bank of in de tuin door te lezen.

Nieuw binnen: 52 Weeks of Socks
Een impressie:

Dit boek had ik in eerste instantie niet in mijn assortiment. Ik had al veel ingekocht en het was toch weer een grote uitgave, ik moest
keuzes maken. Na de eerste druk was het snel overal uitverkocht en ik kreeg meerdere klanten met de vraag of ik het boek had. De
tweede druk heb ik toen wel besteld. Hij kwam onlangs binnen en ze gaan als zoete broodjes! Ik heb er nog maar een paar over! Het is
een prachtig dik boek, heel sfeervol zoals we van Laine gewend zijn. Met maar liefst 52 patronen! Als je houdt van sokken breien is
het boek een aanrader!
Knitting outside the box

Een prachtig boek van innovatief ontwerpster Bristol Ivy. Ze geeft je een inkijkje in haar manier van ontwerpen. Je creativiteit wordt
geprikkeld en je gaat nadenken over hoe je zelf ontwerpen kunt aanpassen naar eigen idee en misschien krijg je wel zin in zelf
ontwerpen! Met vijftien unieke ontwerpen die je aanzetten outside the box te denken en te breien.

Nieuwste Pompom, lente!
De nieuwste Pompom (brei magazine) met leuke lente en zomer ontwerpen ligt in de winkel! Die wil je toch hebben?

Knit How
Eenvoudig leren (beter te) breien, vol met uitleg en adviezen. Een reis door de wereld van breien, speciaal voor mensen die het breien
(weer) willen oppakken. 164 bladzijdes met onder andere 10 makkelijk te breien patronen. Wil je gaan breien, dit is je kans! Pak een
paar naalden en welkom in de breiwereld!

Kaarden, spinnen
Als dealer van Louët kan ik alles leveren op het gebied van kaarden, spinnen en weven. Op dit moment kunnen leveringen wat langer
duren omdat Louët nu niet op volle kracht kan werken en sommige onderdelen zijn niet leverbaar. Neem contact met me op en ik hou
je op de hoogte van de mogelijkheden (want veel is wel mogelijk).
Ik heb 2 kaardmolens in mijn atelier die te huur zijn per uur (je kunt dan in mijn atelier komen kaarden). Op dit moment is het door
het virus helaas niet mogelijk. De oudere kaardmolen kun je daarom nu lenen tegen 20 euro per week. Je kunt dan thuis zelf op je
gemak je eigen wol kaarden. Neem contact op om te kijken of hij beschikbaar is.

Wol
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er meerdere wolgarens bijgekomen.
Hier een paar uitgelicht:
Zauberflower (van Schoppelwolle)
Een bol (cake) Zauberflower doet denken aan een ouderwetse toverbal. Er is een prachtig langzaam kleurverloop, waardoor het meest
eenvoudige patroon (denk aan een sjaal) een prachtig effect heeft. Zelf heb ik net steken opgezet voor een sjaal. Het wordt mijn eigen
(supereenvoudig) patroon, ik laat de wol voor zich spreken. In 1 bol zit 150 gram, 600 meter. Dus 1 bol is genoeg voor 1 sjaal. Ik
word er blij van en heb graag een project op de pennen waar ik gedachteloos in de tuin of op de bank aan kan werken. Als ik een eind
op weg ben (volg op sociale media) krijg je van mij het patroon bij aanschaf van 1 bol. Meerdere kleurencombinaties te krijgen!

100% puur natuur sokkenwol van Woolcity
Onlangs weer wol geverfd voor mijn eigen sokkenwol-lijn. Binnenkort meer kleuren. Geen kunstmatige stoffen toegevoegd! 60%
Scheerwol, 20% Ramie en 20% Zijde. Heel zacht, toch stevig met een lichte glans (door de zijde), ook voor andere projecten heel
geschikt. 100 gram 425 meter. Voor alle strengen handgeverfde Woolcity wol geldt: 19 euro per stuk.

Admiral Hanf
Ik moet hier nog even de prachtige bollen van Admiral Hanf noemen. Perfect voor het breien van sokken. Ja, weer heb ik het over
sokken breien, het is ook zo’n leuk project om te maken, zeker in de lente en zomer vind ik. Bij mijn zoektocht naar natuurlijke
sokkenwol kwam ik natuurlijk hierop uit. Fantastische kleuren, met milieuvriendelijke biologisch afbreekbare polyamide.

Tot slot
Om het niet te lang te maken…last but not least…..
Retrosaria Pomar!
Ik heb de vier volgende soorten van dit prachtige Portugese duurzame merk: Brusca, Mondim, Vovo, Joao. De kenners weten waar ik
het over heb. De wol is heerlijk puur natuur, de kleuren prachtig en wat dacht je van de etiketten? Heel blij dat ik dit merk mag
verkopen (ze leveren alleen aan duurzame winkels).

Beste wol liefhebber, hopelijk tot gauw in de winkel en anders online. Hou vol in deze moeilijke tijd, blijf
veilig en gezond!
Heb je de nieuwsbrief niet in je mailbox gekregen en wil je dat voortaan wel, stuur me even een mailtje!
Veel liefs,
Ellen

