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Zomer 2020

Wol in zomertijd
In mijn atelier/winkel lukt het goed om afstand te houden, het wordt bijna een tweede natuur. Gek hoe snel alles
went. De laatste tijd is het best druk geweest in de winkel. Tegen mijn verwachting in, ik ging er toch van uit
dat er in dit seizoen minder met wol gewerkt werd. Maar er wordt nu veel geweven, gesponnen, gehaakt en
gebreid. De drukste dagen tot nu toe waren zelfs in de afgelopen periode! Zelf tijdens de hittegolf kwamen er
nog mensen wol kopen. Misschien komt het door de crisis waar we in zitten, veel mensen zijn bijvoorbeeld het
breien weer gaan herontdekken. En waarom zou je ook niet met wol werken in de zomer? Ik vind het zelf
heerlijk om in de tuin te breien of te spinnen.

Beginners en de ‘herintreders’ op brei-gebied: ik zal aankomende week een aantal eenvoudige gratis
patronen uitprinten met daarbij een advies voor geschikt garen, dus je kunt je zomer-brei-project-pakket kant en
klaar hier kopen, evt met de juiste rondbreinaalden erbij. Je hoeft je dus niet te vervelen deze zomer(vakantie)!
Je kunt verder tijdens je project gewoon binnenlopen (tijdens openingstijden) voor advies of hulp. Volle bollen
garens mogen altijd teruggebracht of geruild worden. Niets houd je meer tegen 😉
Mijn adviezen voor jou:
*stap liefst over op rondbreinaalden, het biedt veel meer mogelijkheden (en kies goede kwaliteit, want van
opkrullende kabels word je gek)
*stap in de wereld die Ravelry heet (gratis aanmelden). Ga daar eens voor zitten en ontdek hoe het werkt (vraag
mij gerust), bijvoorbeeld vul bij de zoekfunctie een garen in en klik dan op patronen (hierin kun je weer kiezen
voor truien of mutsen of…etc).
*wees niet bang voor Engelse patronen, ik heb hier een gratis lijst met afkortingen en uitleg en gebruik vooral
Youtube.
*mocht je het denken, het klopt niet dat iedereen sneller breit dan jij. Brei iedere dag even of paar keer per dag
even, mensen die snel iets af hebben breien vooral vaak ipv lang achter elkaar
*ontspannen breien: als je breit let eens op de bovenarmen: hangen ze naast je romp recht naar beneden of staan
ze iets schuin naar voren, allebei prima, maar in het laatste geval is er voortdurend spierspanning in je
bovenarmen en daarmee ook je rug en nek en daar kun je last van krijgen. Als je bovenarmen iets naar voren
staan, zorg dan dat ze rusten op armleuningen of doe 2 kleine kussentjes achter je bovenarmen, geloof me: dat
maakt een wereld van verschil.

Nieuwe wol
Ik dacht dat ik pas in de herfst weer nieuwe wol zou bestellen, maar de laatste tijd heb ik toch weer één en
ander ingekocht:
Rauma Alpakka Lin: ook nieuwe kleuren zoals groen en roze. De kleuren zijn allemaal subtiel en warm wat
door de structuur van het garen (Alpaca met Linnen) een hele mooie uitstraling krijgt.

Retrosaria Rosa Pomar: natuurlijke garens uit Portugal (je weet wel, met die mooie labels). Van Mondim,
Brusca, Vovo en Joao krijg ik binnenkort weer nieuwe aanvulling en nieuwe kleuren binnen. Ik krijg ook een
nieuwe lijn binnen, namelijk de Beiora. Hele mooie wol met subtiele kleurnuances (zie foto). De bestellingen
uit Portugal duren alleen ietsjes langer, maar het geduld wordt beloond!

foto: Amy Christoffers, garen: Beiroa
Ook NIEUW is de lijn PetiteKnit Sunday van Sandnes. En de Tynn Silk Mohair. Ik had van Sandnes al de Peer
Gynt. Natuurlijke en diervriendelijke garens uit Noorwegen. De Sunday en de Silk Mohair worden heel veel
gecombineerd voor een heel mooi en zacht effect, het breien met dubbel garen geeft ook meer diepte. Hier een
aantal voorbeelden: zie ook foto helemaal bovenaan deze nieuwsbrief: deze (Ella cardigan) staat overigens op
mijn to do wensenlijst!

Garen: Sunday Petite knit en Tynn Silk Mohair

Patroon en foto: Petite Knit, garen: Sunday Petiteknit (deze dus zonder
de mohair)
Manos del Uruguay: de inkoop verloopt tegenwoordig via Duitsland. Voor Europa wordt Milo niet of
nauwelijks meer ingekocht, wat ik heel jammer vind. Het is een populair garen, prachtige kleuren en mooi met
linnen. Ik kan het nog wel bestellen via Uruguay, maar de levertijd kan dan oplopen tot 3 maanden en ik moet
per kleur 3 kilo bestellen (is voor mij wat veel). Ik ben nu in onderhandeling en waarschijnlijk lukt het me wel
om eraan te komen, maar net zoals bij de Portugese garens is geduld het sleutelwoord….
Zelf ben ik bezig met de Humulus sweater (patroon van le Knit) met LettLopi (IJslandse wol). De Humulus
gaat overigens zeer waarschijnlijk een vest worden (ik brei zonder extra ‘steek’steken en beslis pas als het af is,
wordt vervolgd…). De reden voor een vest ipv een trui? Ik moet het namelijk snel uit kunnen trekken als ik het
warm heb 😉 Ik ben er nog maar een paar avonden mee bezig en het schiet echt enorm op. Het is een top-down
patroon, een paar short rows boven en onder het inbreipatroon en het inbreipatroon is super easy en geen grote
lussen achter (bij meer dan 3 steken nam ik de draad mee).

Humulus sweater. Foto:
Petersilie. Ontwerp: Isabell Kraemer. Garen: Lettlopi

Ravelry
Je zal vast wel gezien hebben dat de huisstijl van Ravelry veranderd is. Sommigen hebben er problemen mee, ik
niet, ik vind het wel overzichtelijk en rustiger. Vaak heb ik mensen in de winkel die patronen zoeken. Ik ga op
heel korte termijn een aantal gratis patronen uitprinten en in de winkel neerleggen. Voor iedereen die niet graag
zoekt via internet. Zelf vind ik het zoeken van patronen op Ravelry een vanzelfsprekendheid. Als je er nou
moeite mee hebt, laat het weten, dan help ik je erbij want echt, je kunt er alles vinden. Natuurlijk zijn de
patronenboeken die ik heb ook heel fijn en vooral mooi om te hebben. Ik heb er een beetje hetzelfde mee als
met kookboeken: heerlijk om in te bladeren, te lezen en inspiratie op te doen.

52 Weeks of Socks
Hèt boek, als je van sokken breien houdt, om in je kast op je salontafel of je nachtkastje te hebben is natuurlijk:
52 Weeks of Socks. Gisteren kreeg ik het verlossende woord: er komt een 5de druk! En best snel! Eind
augustus/begin september verwacht ik hem weer op voorraad te hebben in de winkel. Als hij net zo snel gaat als
de vorige druk denk ik dat het slim is op een exemplaar te reserveren (stuur me een berichtje dan zet ik je op de
lijst).

IJslandse lontwol

Op dit moment ben ik IJslandse gekaarde wol aan het spinnen (4,20 per 100 gram), het is donkergrijs van
nature en heeft, heel mooi, wat lichte stukjes ertussen zitten waardoor het mooi gemêleerd is. De wol is ruig in
de goede zin van het woord, puur natuur, maar zeker niet zacht. Mijn plan is om het Navaho te twijnen (dikkere
draad en stevig) en er dan pantoffels van te breien en daarna te vilten. Naast de IJslandse lontwol heb ik mooie
lichte Merino lontwol (wel zacht), witte wol met zijde gemengd (superzacht) en hele mooie bruine zachte
Shetland lontwol. Wil je super super zacht, dan heb ik nog baby alpaca en kameel, zachter kan het niet.
Natuurlijk heb ik ook nog de gekleurde lontwol, potloodlont en verschillende plantaardige vezels, zoals ramie
en soja.

Kaardmolen te leen
Kaardmolens van Louët zijn bij mij de koop en uit te proberen. Ik heb een oude Louët kaardmolen staan. Ivm
Corona mag je hem voor 20 euro per week lenen en dus lekker thuis je wol gaan kaarden. (Normaal gesproken
kun je in mijn atelier komen kaarden)

Workshops
Op dit moment zijn de workshops en brei-avonden helaas nog niet mogelijk. Ik hoop dat we in september weer
vol aan de slag kunnen. Er zijn veel mensen die zich hebben aangemeld voor spinlessen en voor de breiavonden en nog steeds melden mensen zich aan. Iedereen die zijn interesse bij mij heeft aangegeven krijgt na
de zomervakantie van mij een mail. Heb je interesse en je nog niet aangemeld? Je kunt dit doen door mij een
mailtje te sturen. Hou sowieso Facebook en/of Instagram in de gaten of de website, hier zal ik het ook zeker
posten.

Textiel Plus
De dag van de wol is helaas ivm Corona afgelast. Hoe en of Knit en Knot doorgaat is nog niet helemaal zeker en ik denk
er nog over na, maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat ik mee doe met het Textiel Plus festival! Kijk er nu al
erg naar uit. Ze zorgen voor een dubbel vloeroppervlakte dus het zal heel ruim opgezet zijn! Kijk als je wil voor een
impressie eens op hun site. Het duurt nog even, maar ik hoop jullie allemaal daar te zien, dus schrijf alvast in je agenda!

Nog 1 berichtje, zowel voor beginnende als voor gevorderde breiers: als je een luchtig, kleurrijk breiproject
zoekt voor de zomer dat niet verveelt en lekker door breit, heb ik deze sjaal ontworpen. Het is aan beide zijden
mooi, het is vooral recht breien. Je krijgt het patroon gratis bij 1 cake Zauberflower (150 gram) van
Schoppelwolle. 1 Cake is precies 1 sjaal. Hele zachte single ply verloop garen met een heel langzaam
kleurverloop. Er zijn meerdere kleurencombinaties. (prijs 19,50)

Sjaal “Toverbal”

Fijne zomermaanden!
Veel liefs,
Ellen

Gesloten
22 en 24 juli zal de winkel dicht zijn, verder de hele zomer gewoon open!

Heb je de nieuwsbrief niet in je mailbox gekregen en wil je dat voortaan wel, stuur me even een mailtje!

