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Wol spinnen

Nieuwe spinworkshops!
Eindelijk is het zover! Na de zomervakantie ga ik weer starten met de spinworkshops.
Wat houdt het in? Iedereen die wil leren wol spinnen is welkom. Je leert in 2 ochtenden de basis van
het wol spinnen. Tussen deze ochtenden zitten 2 weken waarin je iedere dag een kwartier thuis oefent
(op eigen of op geleend spinnewiel). Ik leg je uit hoe je de wol bewerkt vanaf schaap tot aan een streng
garen. Aan bod komt: het uitzoeken, het wassen, het kaarden (de theorie en je mag de kaardmolen
uitproberen), de techniek van het spinnen, hoe zit een spinnewiel in elkaar, hoe twijn je de wol tot een
stevige draad, hoe werkt een spintol en liefhebbers die willen mogen ook even op een dubbeltraps
spinnewiel. Na deze 2 bijeenkomsten (maximaal 4 personen dus er is aandacht voor iedereen) heb je
de basis onder de knie en kun je van wol een draad maken, daarna is het een kwestie van zelf veel
meters maken om een steeds dunnere of gelijkmatigere draad te krijgen.
Er is enorm veel belangstelling voor, dus wees er snel bij. De workshops waar je je voor in kunt
schrijven zijn de volgende (zolang er plek is):
ronde 1: zaterdag 4 september en zaterdag 18 september van 10.00 tot 13.00
ronde 2: zaterdag 25 september en zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 13.00
ronde 3: zaterdag 16 oktober en zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 13.00
ronde 4: zaterdag 6 november en zaterdag 20 november van 10.00 tot 13.00
ronde 5: zaterdag 27 november en zaterdag 11 december van 10.00 tot 13.00
Bijeenkomst 1: We beginnen met koffie of thee, tijdens de koffie uitleg over wol bewerken. Na de
koffie uitproberen van het kaarden, voelen van verschillende soorten wol en uitleg spinnewiel en het
spinnen. Zo snel mogelijk aan de slag! Tussendoor nog een kleine pauze want het is best inspannend.
Denk niet dat je het in 1x onder de knie hebt, hou je doorzettingsvermogen paraat! Om 13.00 krijgt
iedereen de theorie op papier mee naar huis, genoeg oefenwol voor 2 weken en mensen zonder eigen
spinnewiel krijgen een leenspinnewiel mee.
Bijeenkomst 2: Uitwisselen van ervaringen tijdens de koffie, hierna weer snel aan de slag. Laten
zien wat er al goed gaat en waar je eventueel op vast loopt. Veel oefenen! Voor wie al best wat draad
gesponnen heeft kan gaan oefenen met twijnen. Wie wil mag oefenen met spintol en evt op een
dubbeltraps spinnewiel. We proberen voor iedereen de gesponnen en evt getwijnde draad op de
haspel te zetten zodat je naar huis gaat met je eigen gesponnen streng!
Kosten: 75 euro

Aanmelden kan alleen via de mail! Geef hierin aan welke ronde je mee wil doen. Pas
als je bevestiging hebt gehad weet je zeker dat je ingedeeld bent.

Nieuwe wol

Nieuw merk wol!
Ik ben zo blij dat ik het eindelijk kan vertellen!
Sommige klanten die hier onlangs waren heb ik het
al verklapt.. Binnenkort zal het aanbod wolgarens
weer vergroot worden en krijg ik het prachtige merk
Isager erbij. Dit is een merk uit Denemarken. Ik zal
de volgende 3 garens volop in mijn winkel hebben op
korte termijn: Spinni, Alpaca 2 en Merilin.
Spinni
Een enkeldraads garen (100% wol natuurlijk),
perfect om heel fijn mee te breien, kant breien,
ajour, maar ook perfect om te combineren met
andere garens. Ik moet het zelf ook helemaal gaan uitvinden, maar ik heb al zoveel moois gezien aan
patronen waarin dit verwerkt is! 100 gram, 600 meter.

Alpaca 2
Dit is een 2 draads garen bestaande uit
50% wol en 50% alpaca, heel zacht.
Strengen van 50 gram 250 meter. Kan
ook heel goed samen met andere garens
gebruikt worden, perfect voor sjaals,
kleding, kinderkleding etc.
Merilin
3 draads garen van 80% wol en 20%
linnen. Bollen van 50 gram, 208 meter.
Prachtige textuur, gemêleerd effect
door het linnen (dat de verf anders pakt
dan de wol). Heel veel zin om ermee te
gaan breien.

Het klinkt zo eenvoudig, weer een
nieuw garen erbij. Maar daar komt heel veel bij kijken. Omdat ik alleen werk moet ik toch ook zelf
beslissen wat voor garens ik erbij wil hebben. Er volgt dan een zoektocht naar: welk garen zou een

mooie aanvulling hebben op wat ik nu al heb? Uit welk land? Welke bedrijven hebben dezelfde
ethische en milieuvriendelijke
uitgangspunten? Hoe wordt de
wol geproduceerd? Wat is
ongeveer de verkoopprijs?
Welke merken zijn nog niet
overal al verkrijgbaar en welke
merken doen niet mee aan ‘de
waan van de dag’? Et cetera.
Dan volgt het contact leggen.
Wil het bedrijf wel een extra
verkooppunt in Nederland? Wat
vinden ze van mijn winkel en
aanbod? Vaak willen ze weten
hoe je werkt, welke merken je
verkoopt, of je wel een fysieke
winkel hebt, hoeveel je denkt te
verkopen in een jaar. Als dat allemaal goed klikt komt de keuze: welke garens kies ik uit, welke
kleuren kies ik uit? Welke patronen zijn ermee te maken? Waar geef ik het een plek in de winkel?
Welke garens moeten plaats maken? Hoe werkt het inkoopproces bij dit bedrijf (geloof me dat is
overal anders) en hoe gaat de betaling en levering?
Veel praktische zaken maar ook een heel leuk
creatief proces!
Nu is de fase van het wachten op de levering. Zo
spannend! Hoe gaat het er precies uitzien en voelen?
Wat zal ik als eerste ermee gaan maken? Zo
spannend en leuk, ik heb er zoveel zin in! Wordt
vervolgd! Op Facebook en Instagram wordt de
levering direct geplaatst, dan weet je wanneer ik het
binnen heb.

Texelse schapenwol

Heel blij ben ik ermee dat ik nu ook Nederlandse wol in mijn assortiment heb, ik heb er zelfs een
nieuwe kast voor aangeschaft. Het gaat om lamswol, de wol komt van schapen die maximaal 1 jaar
oud zijn. De wol komt van schapen uit Texel. Ik heb de (natuurlijke) kleuren Boetenbruin,
Sluftergrijs, Schelpengrijs, Brandingwit. Van het Texelse schaap dus, alleen de Boetenbruin is van
Zwartbles (ook van Texel). De strengen zijn 100 gram, tweedraads getwijnd, 380 meter. Daarnaast
heb ik de sokkenwol zwart met wit getwijnd, hierin zit 26% polyamide ter versteviging.

Terugblik WorldWide Knit in Public Day

Op 12 juni gingen we (Saskia van By Philon en ik) met iedereen die wilde aansluiten breien in het
Spoorpark in Tilburg. Het trok veel belangstelling en het was een gemêleerd gezelschap. Deze dag
vindt jaarlijks plaats, het was de eerste keer dat ik meedeed en ik vind het wel een heel mooi idee dat
breiers over de hele wereld in het openbaar hun passie laten zien en delen met anderen. Dit jaar in
het bijzonder nu we elkaar weer veilig konden ontmoeten na zo’n lange tijd. Volgend jaar weer! En ik
hoop echt dat jij er dan ook bij bent! Wie weet kunnen we tussendoor wel vaker gaan breien samen in
het park (of spinnen of haken)

Zomervakantie
Ik ben een paar weken gesloten in de zomervakantie, namelijk van 19/7 tot en met 11/8
Vanaf 12 augustus begint bij mij vast het nieuwe wol-seizoen ;), de schappen zullen gevuld zijn, de
pakketjes vliegen dan weer de deur uit en ik ga dan zeker vast breien voor het herfst en winterseizoen.
Maar zover is het nog niet, tot die tijd heb ik een aantal wolletjes in de uitverkoop en tot de 19de ben
je van harte welkom om wol komen kopen voor de zomer/vakantie project!

Handgemaakte wollen pantoffels in alle maten!
Ik wil tot slot nog even de fijne samenwerking noemen met een spinster, breister, alleskunster uit
Kaatsheuvel. Zij spint wol van het Bonte Schaap, ze breit (en haakt de zolen) pantoffels en met
naaldvilt komt er een extra voering in. Ze maakt deze op maat. Ik heb een paar op voorraad, maar als
je aangeeft welke maat je graag wil, maakt ze ze speciaal voor jou. Warmere voeten en zachtere (er zit
nog lanoline in de wol) kun je niet krijgen. Je kunt ze via mij bestellen voor maar 22,50
Als je graag pantoffels wil van eigen schapen, lever dan 300 gram ongewassen wol (geen poep en stro
natuurlijk) in en ze worden voor je gemaakt. Tof hè (mijn man krijgt ze vrijdag voor z’n verjaardag,
niet verklappen!)
Wie weet tot gauw, in ieder geval wens ik je een hele fijne en creatieve zomer!
Liefs,
Ellen

