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Time to unwind…Life happens, yarn helps!
Eerst even een korte terugblik
De afgelopen periode was best pittig, de lockdown zorgde voor een winkel zonder klanten. Wel k on je
wol bij de deur afhalen en ik maakte volop pakketjes, die mijn zoon gratis bezorgde in Tilburg of
anders via de post. Maar een winkel mèt wol maar zònder mensen is erg ongezellig! Daar kwam bij
dat we na bijna een jaar heel voorzichtig te zijn geweest we alle vijf corona kregen.. De jeugd gelukkig
met weinig klachten, maar wij en vooral mijn man zijn flink ziek geweest. Gelukkig achter de rug, de
lente komt eraan en je mag weer (op afspraak, zie corona update) langskomen om te komen kijken en
om te wolwinkelen. Heel fijn!

Nieuwe projecttas
Lockdown? Dan hou je tijd over voor het ontwikkelen
van nieuwe dingen. Al heel lang was ik op zoek naar
een projecttas (projectbag). Een tas die je makkelijk
meeneemt, een tas die je in de kamer kan laten staan
en goed kan afsluiten voor huisdieren/kinderen (wel
zo handig!). Maar vooral ook een grote tas waar een
groter project zoals een trui, spintol, zakje met wol, etc
met gemak in past en zelfs meerdere projecten,
daarnaast natuurlijk een etui, je breinaalden, je
aantekeningen, patronenboek. De mooiste projectbags
vind ik nog steeds de tassen van The Blue Rabbit
House, handgemaakt, prachtig (die heb ik ook op
voorraad).
De projecttas die ik ontwikkeld heb is dus een ruime
eenvoudige tas van ongebleekt stevig katoen met een
rits, erg handig! Ik heb m altijd bij me in de buurt
staan, er zit alles in wat ik nodig heb. En ik kijk ernaar
uit om hem straks overal mee naar toe te nemen (als
we weer op vakantie mogen of naar een beurs!). De
stevige schouderbanden zijn lang genoeg om hem over
je schouders te slaan. Wat kan ik nog meer zeggen?
Het is Time to Unwind! Met natuurlijk mijn schaap
voorop, daar word je toch blij van? Voor de prijs hoef
je het niet te laten: 17,50. Er is een beperkte voorraad.

Nieuwe wol
De winkel is goed aangevuld met veel nieuwe kleuren wol. Naast de Zauberflower (nieuwe kleuren!)
nu ook de Zauberbal van Schoppelwolle. Mooie verloopgarens. De Admiral Hanf is ook aangevuld
met nieuwe kleuren net als de Regia Ecoline sokkenwol. Ook nieuw: Admiral Cat. Allemaal met
biologisch afbreekbare polyamide.
Ook Retrosaria is weer aangevuld net als de Lettlopi en Rauma kleuren (Finull en Alpakkalin). En de
Sunday en Peer Gynt en de Tynn Silk Mohair. Veel nieuwe kleuren. Van de Fonty Supertweed heb ik
vrijwel alle kleuren. Kortom, teveel om hier te laten zien, kom gewoon eens langs om te kijken en te
voelen!

Nieuwe patronen
Graag wil ik hier even noemen het nieuwe patronenboek van Alpakkalin. Met dit mooie garen zijn
prachtige nieuwe patronen ontwikkeld. De zachtheid straalt ervan af en je krijgt zin om iets nieuws te
beginnen! Hier een paar foto’s ter inspiratie. Het boek/magazine kost, als je bij mij ook de wol koopt:
8,50. Dat is iets duurder dan het was, maar dat is zelfs nog iets onder de inkoopprijs voor mij. Het is
een boek, net als de andere van Alpakkalin waar je jaren mee vooruit kan, de patronen zijn tijdloos en
het is in het Nederlands!

Emaille beker
Nog iets nieuws dat ik in de verkoop heb is deze sfeervolle
emaille beker met voor velen een herkenbare tekst (zeker
nu!) en natuurlijk weer mijn schaap 😊.
Hij mag tot 50 graden in de vaatwasser (ik doe hem zelf op
60 en dat gaat goed). Bij je wolproject hoort een koffie of
thee toch? Hij kost 10,50.

Benodigdheden voor serieuze breiers*
*Alles wat ik kan kun jij ook (leren)! Hulp volop aanwezig, via boeken (bv Knithow) YouTube, of bij
mij, breien is een kwestie van doen!
Als breien een serieuze hobby wordt heb je een aantal benodigdheden nodig (zoals bij elke hobby). Ik
krijg vaak de vraag wat nou ècht nodig is en wat ik adviseer. Dus hier een overzicht:
•

Het belangrijkste materiaal zijn je breinaalden. Ik adviseer rondbreinaalden omdat je daarmee
alle patronen kunt maken. Om niet steeds nieuwe naalden aan te schaffen (diktes en lengtes
kabel) adviseer ik een rondbreinaaldenset. Dat is gelijk de grootste investering maar je bent
meteen voor de rest van je leven klaar. Koop kwaliteit, dus naalden die niet te glad zijn, niet te
stroef, niet te scherp, niet te bot, kabels die hun vorm behouden, die niet knakken. Omdat ik
voor kwaliteit kies verkoop ik het merk ChiaoGoo van chirurgisch staal gemaakt. Vraag een
willekeurige ervaren breier en hij/zij zal beamen dat dit heel fijn breit. Wil je advies over welke
set het beste bij je past, laat het me weten!

•

Een boekje om je eigen aantekeningen in te schrijven. Dit kan een eenvoudig opschrijfboekje
zijn of bijvoorbeeld de Knitting Notes van Laine.

•

Steekmarkeerders. Deze zijn er in soorten en maten. Ik vind zelf het fijnst werken
steekmarkeerders die open en dicht kunnen zodat je ze niet alleen om je breinaald kunt doen
maar ook op anders plekken in je breiwerk. Het scheelt je veel telwerk! Als je er een stuk of 10
of 15 hebt heb je meer dan genoeg.

•

Stopnaalden. Deze heb je nodig om draadjes af te hechten.

•

Stekenhouders (stitch holders)

•

Blockmatten. Dit kan ook een yogamatje zijn. Je kunt ook blocken met knopspelden. Ik vind
zelf de pinnen van Knitpro wel heel fijn werken omdat je er meerdere naast elkaar hebt.*

•

Evt. beschermingspunten voor je naalden, als je op pad gaat en je wil niet dat ze ergens
tegenaan of zelfs doorheen prikken*

•

Evt. kabelnaaldjes als je kabels wil breien*

•

Een (gratis) account op Ravelry voor je onbegrensde inspiratie en je patronen

•

Een centimeter

•

Een projecttas

•

Evt. een parapluhaspel en een wolwinder (ik verkoop de houten haspel van Scheepjes en de
houten wolwinder van Knitpro)*

•

Evt een yarnbowl (waar je je bolletje wol in doet tijdens h et breien), ik verkoop een hele mooie
yarnbowl van Knitpro*

•

Evt Eucalan, fijn natuurlijk wasmiddel voor je eigengebreide wolwasjes*

•

(Natuurlijk mooie duurzame wol en mooie patronenboeken)

De punten hierboven genoemd met een * zijn niet noodzakelijk.

Alle benodigdheden zijn natuurlijk bij mij de koop, informeer naar de voorraad.

Schaapjes
De kudde is weer aangevuld! Op de foto zie je
de nieuwe schaapjes. Het zijn broches die heel
leuk staan op een (zelfgebreide) sjaal of trui. Ze
zijn van hout handgemaakt (in Tilburg) met
handgeverfde biologische wol. Ook heel leuk op
je projectbag! Ze hebben allemaal een ander
karakter en er zitten ook wat tegendraadse
types bij 😉. Ze kosten 5,50.

De bonte bende
Met een groep wolvrienden zijn we bezig met een studie naar de vacht van het Bonte Schaap. Zelf ben
ik bezig een stevige sokkenwol hiervan te maken. Vind je dat interessant volg dan mijn berichten
hierover op Instagram en Facebook. Ik meng de wol met in dit geval melkvezel. Naast schapenwol
(gekaarde wol, lontwol) verkoop ik namelijk ook verschillende andere vezels zoals melkvezel. Ik ben

altijd op zoek naar een natuurlijk sokkengaren, dus zonder toevoeging van nylon of andere
kunstmatige vezels. En dat is heel goed mogelijk!

Boek
Het boek: De kracht van breien, door Loretta Napoleoni is bij mij te koop. In dit
boek onderzoekt Napoleoni de kracht achter het oeroude ambacht breien. Ze laat
zien hoe de breikunst de mens helpt overleven en verbindt haar met sociaal economische en politieke veranderingen wereldwijd. Een aanrader!

Corona update
Voorlopig zal het als volgt gaan: je stuurt me een appje of mailtje en we maken een afspraak
(voordeel: we zijn niet aan vaste openingstijden gebonden, we spreken af wanneer het jou (en mij)
uitkomt). Je bent bij mij niet aan tijd gebonden, je kunt rustig rondkijken. Ook hoop ik dat je je niet
verplicht voelt iets te moeten kopen. Ik vind het heel gezellig om mensen in mijn winkel over de vloer
te hebben. Wil je de kaardmolen of een spinnewiel huren? Wees er dan op tijd bij want er is veel vraag
naar. Bij binnenkomst staat handgel en ik verwacht dat je een mondkapje draagt, dat doe ik ook en ik
ontsmet na iedere klant het pinautomaatje (hoewel tot 50 euro is het meestal contactloos). Kom met
maximaal 2 mensen (uitgezonderd kinderen). Pakketjes opsturen kan natuurlijk ook altijd!

Steun
Ik heb de liefste klanten 😊! Als je mij (extra) wil steunen als kleine ondernemer in deze tijd dan
helpt het enorm als je een review op Google zou willen zetten. Meerdere klanten hebben dat al gedaan
en naast dat het heel leuk is om te lezen word ik daardoor ook beter gevonden op internet. Alvast
bedankt!

Binnenkort:
52 Weeks of Shawls
Laine komt weer met een fantastisch boek! Als je 52 Weeks of Socks kent (ook bij mij te koop) weet je
waar ik het over heb. Dit keer met sjaals. Ik kijk er erg naar uit!

Natuurlijk geverfde wol
Al lang heb ik de wens om van mijn eigen merk Woolcity ook een lijn te hebben met alleen maar
natuurlijk (met planten en kruiden) geverfde garens. Ik ben daar al volop mee aan het
experimenteren. En ik heb een heel mooi garen, puur natuur hiervoor gevonden. Non superwash en
van Europese schapen. Wordt vervolgd!

Kortom
De winkel is weer goed gevuld, her en der wat anders ingericht. Teveel om allemaal in een nieuwsbrief
te laten zien. Ik hoop dat je nieuwsgierig bent geworden en zin hebt om eens langs te komen. Je bent
van harte welkom! Ik hoop je gauw te zien en te spreken over jouw plannen met wol. Kom iets
uitproberen, huren, snuffelen, voelen, kijken, kleuren met elkaar combineren en neem je tijd. Graag
wel even een berichtje van tevoren:
App: 06-41434942
Mail: wolateliertilburg@gmail.com
Ik denk graag met jouw plannen/projecten/patronen mee en geef graag mijn advies, handig is dan als
je dat van tevoren alvast laat weten/zien/lezen dan kan ik me er alvast in verdiepen voor als je
langskomt.
Hopelijk tot snel ziens!
Voor alle nieuwtjes tussendoor volg mij op Instragram of Facebook of check regelmatig de website!
Liefs Ellen

