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Oekraïne
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne houdt iedereen bezig, zo ook de mensen in mijn winkel. Naast
demonstreren, petities ondertekenen en geld doneren kunnen we zo weinig doen. Toen dacht ik
ineens aan het boek “De kracht van breien.” Breiers zijn vaker opgekomen tegen onrecht. Ook wordt
er veel gebreid voor goede doelen, op Sociale Media deelde ik al een foto van een dame van 101 jaar
oud die kleren breit voor Oekraïne! Op Ravelry zag ik de oproep patronen te kopen van Oekraïense
ontwerpers.
Via Ravelry zocht ik contact met Valerie, 29 jaar oud, ze woont in het noordoosten van Oekraïne. Ze is
getrouwd, heeft een dochter Alice en heeft 2 katten. Ze is een breister en heeft 2 patronen ontworpen,
1 gratis sokkenpatroon en 1 patroon van een heel grappig beestje, de Niffler. Ik moest het even aan
mijn dochter vragen maar het is een fantasiefiguur die onder andere in de Harry Potter-wereld leeft.
Haar patroon is zó ontzettend leuk, heel duidelijk beschreven met foto’s en haar Niffler is een super
grappig en schattig beest. Ik kocht het patroon om haar te ondersteunen en nam contact met haar op.
Ze is op dit moment veilig, ze wil haar land niet verlaten. Mensen in haar omgeving helpen elkaar zo
goed mogelijk, maar ze geeft toe: het is een horror-situatie. Ik vertelde haar van Giro 555 hier in
Nederland. Ze vond dat zó fijn om te horen!! Ze vertelde ook dat ze het geld dat ze verdient met het
patroon stort naar het Oekraïense leger.
(Foto: Valerie)

Als je als wol-liefhebber haar een hart onder de riem wil steken,
zou je dan alsjeblieft haar patroon willen kopen? Ook al ga je
hem niet (meteen) maken, ieder verkocht patroon laat haar
weten dat we aan hen denken. Het kost iets minder dan 6 euro.
Lukt het je niet om hem aan te schaffen omdat je geen Ravelry
of Paypal/creditcard hebt, laat het me weten, dan koop ik hem
voor je en stuur ik je achteraf een Tikkie.
Ik maak pakketjes met daarin de (veiligheids-)oogjes en wol
voor het sjaaltje (natuurlijk in de kleuren van de Oekraïense
vlag), gratis af te halen als je het patroon gekocht hebt. De wol
voor dit project kan vanalles zijn, als de steekverhouding maar
ongeveer 27 steken op 10 cm is (of meer maar dan wordt hij groter). Heel geschikt is bijvoorbeeld
Isager Alpaca2, als je bij mij de wol koopt stort ik van jouw aankoop weer 50% naar Giro 555.
Ook al ben je (nog) niet van plan dit patroon te maken, zou het heel aardig zijn als je hem toch koopt,
je kunt hem ook cadeau doen aan iemand!

(Foto: Niffler toy)

Lijkt het je leuk om dit tegelijkertijd met meerdere breiers
te breien, een soort KAL (Knit-A-Long) dus, laat het me
weten, dan kijk ik hoe we het kunnen regelen. Er is wel
enige ervaring nodig met rondbreien en Engelse
breitermen. Natuurlijk geldt, zoals altijd, als je hier wol
hebt gekocht help ik je als je er niet uitkomt.

Valerie op Instagram en op Ravelry: @railwool
Hier vind je het patroon: https://www.ravelry.com/designers/railwool (Niffler toy)

Nieuwe wol
De schappen zijn weer goed gevuld, er is heel veel Sandnes Garn bijgekomen (Sunday, Tynn Silk
Mohair, Peer Gynt) en heel veel Schoppelwolle. Van Schoppelwolle is nieuw: Das Paar, sokkenwol (zie
foto bovenaan voorpagina), Boots, Wunderklecks, Zauberperlen en natuurlijk weer een aanvulling op
Zauberball, Zauberflower en Admiral Hanf en Admiral Cat, zo’n kleurrijk geheel!

(Foto: deel van de sokkenwolkast)

(Foto: Zauberperlen)
Ook helemaal nieuw is de Fonty Fado. Je kent wellicht Supertweed van dit Franse merk al, dit is één
van mijn meest populaire garen. De Fado is hier heel goed mee te combineren, dit is een heel
natuurlijk garen (ik hou ervan!), volledig ongeverfd van 2 soorten Merino schapen uit Frankrijk en
Portugal (je weet, ik wil het liefst wol uit Europa). Mooie naturel/bruin-tinten dus:

TKB cords
Ik ben niet zo van de ‘hypes’, doe liever niet mee met ‘musthaves’ (alleen het woord al..)
Maar hier kon ik niet onderuit. Deze kabeltjes, 3 stuks (1x150 en 2x75 cm lang), zijn van siliconen
materiaal en zijn hol. Hierdoor kun je ze op de punt van je breinaald zetten en op deze manier (je
rondbreinaald door de steken trekken) de steken op de kabel zetten (en weer terug). Erg handig!!
Als je bijvoorbeeld een trui breit, is het erg handig om hem halverwege alvast te passen, peace of
cake met deze kabeltjes! Hier een kort filmpje: https://youtu.be/30bJyKSH2i0
TKB staat voor The Knitting Barber, de originele dus, een breiende kapster uit Finland. Niet voor
niets waren ze binnen de kortste keren uitverkocht, omdat ze zo praktisch zijn, ik heb weer
nieuwe besteld, hoop ze binnenkort weer binnen te hebben. Prijs: 12,50

😉

Uitnodiging Schapenwol-ochtend 1 mei
Iedere wol-liefhebber vindt het denk ik interessant om de oorsprong te zien van het materiaal
waarmee je werkt, het schaap dus

Al een paar jaar geleden kwam ik in contact met een schapenboer in Biezenmortel. Hij heeft en fokt
het ras ‘blauwe Texelaar’. Dit schaap heeft prachtige kleurschakeringen van heel lichtbeige en grijs tot
heel donkerbruin en is perfect om te spinnen. John, de schapenboer is heel enthousiast over zijn
schapen, hij doet alles zelf, inclusief het scheren. Op zondag 1 mei om 10 uur zijn we welkom om daar
te komen kijken. Hij gaat een aantal schapen scheren, er zijn lammetjes en je kunt hem vanalles
vragen. Wie weet geven we wel een demonstratie kaarden en spinnen. Ook kun je gratis ruwe
schapenvacht meenemen om zelf te verwerken! Er zal koffie zijn met iets lekkers. Ik zal een paar euro
bijdrage vragen, afhankelijk van hoeveel mensen er komen, om voor hem een leuke attentie te kopen.
Wil je er ook bij zijn? Leuk! Stuur me alsjeblieft een berichtje zodat ik weet dat je komt en met
hoeveel. Dan krijg je van mij het adres.

Pakket versturen:
Zoals jullie weten heb ik geen echte webshop. Ik kies daar bewust voor omdat het veel leuker is om
langs te komen, ik het contact met klanten juist zo leuk vind en de hele dag pakketten maken niet
mijn passie is. Wel maak ik graag op verzoek een pakket en kun je altijd contact leggen met vragen
over wol(voorraad), ik maak graag foto’s of filmpjes voor je of overleg of geef advies. Een aantal
pakketten verlaten dus mijn winkel iedere week en dit gebeurt met DHL (verzendkosten 5,-). DHL
verstuurt je pakket klimaat neutraal, als je daar meer over wil weten, zie hier:
https://www.dhlparcel.nl/nl/consument/faq/verzenden/klimaatneutraal-versturen
De verpakking is altijd een gebruikte verpakking omdat ik het karton dat ik heb graag hergebruik.
Dus: heb je wol nodig en kun je niet langskomen, stuur gerust een appje of mailtje en ik stuur het
naar je toe!

Nieuwe accessoires
Er zijn zoveel nieuwe brei-hulpmiddelen/accessoires dat het teveel is om op te noemen. Denk aan
‘yarn bowls’, patroonhouders, houten knoopjes, nieuwe wolhaspels van ChiaoGoo, mottenvallen,
meetlint, labels, mooie steekmarkeerders, breipuntenmeters, sokkennaalden etuis, toerentellers, etc.
Kom langs of informeer ernaar!

Overig nieuws
● 16 maart ben ik gesloten omdat ik ga meehelpen bij de gemeenteraadsverkiezingen
● Over een week zal ik de prijsverhoging invoeren (die eigenlijk al vanaf begin dit jaar geldt), ik
vind het heel jammer dat de prijs van wol omhoog gaat, maar ik kan er helaas niets aan
veranderen. Wel probeer ik de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat het extra loont om bij
mij langs te komen;) Nog 1 week (tot en met 12/3) de oude prijzen dus!
● Binnenkort verwacht ik een nieuwe lading wolgarens van Retrosaria

😊

Aanbieding Texelse wol Noordkroon

Omdat het bedrijf Noordkroon zich heeft opgesplitst in een onderdeel verzorgingsproducten en
schapenwol hebben ze besloten alleen nog maar wol te verkopen op Texel zelf. Heel jammer!
Daardoor gaan deze strengen nu in de aanbieding. Ik heb nog 3 (natuurlijke, ongeverfde) kleuren, zie
foto: brandingwit, boerenbruin en sluftergrijs. Het betreft de dunne versie, 100 gram 380 meter.
Zolang de voorraad strekt. Nu van 14,95 voor 10 euro!!

Tot slot
Ik wens ons allemaal een mooie rustige lente, vooral in Oekraïne, dat de vrede snel mag terugkeren!
Veel plezier met wol en lekker breien, haken, spinnen in de zon!
Tot gauw!
Veel liefs,
Ellen

