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2022: Nieuwe spinworkshops!
De spinworkshops van 2021 waren heel snel volgeboekt. Vrijwel iedere zaterdagochtend is hier een
groep van 4 enthousiastelingen om het wolspinnen onder de knie te krijgen. Erg gezellig dat mijn
winkel/atelier ook weer als workshopruimte dienst doet! Nu is het tijd om de workshops voor het
komend jaar in te plannen. Degene die zich hiervoor aangemeld had heeft inmiddels een mail
gekregen. De data voor de workshoprondes (2 zaterdagochtenden) komen heel binnenkort ook op de
website. Mocht je interesse hebben in het leren wolspinnen, lees erover op mijn website en laat het
me dan weten via de mail, dan zet ik je op de lijst en ontvang je meer info.

Nieuwe wol
Sinds kort heb ik ook Kambgarn van Istex (je weet wel uit IJsland, van o.a. Lettlopi) in mijn collectie.
Het is een heel ander garen dan Lettlopi, namelijk súperzacht. Deze wol is van 100% diervriendelijke
merino: bewerkt, geverfd en gesponnen in IJsland, het is een DK/Sport garen, 150 meter, 50 gram.
Ongeveer breipen 2,5 tot 4. Ook heel geschikt om mee te haken. Per bol kost dit garen 4,95.
Heel geschikt voor mutsen, sjaals, wanten, babydekens, kinderkleding. Hieronder paar voorbeelden
(van Ravelry):

Barnavettlingar með skeljaprjóni (1 bol):

Selbu hat (2 bollen)

Night Owl Mittens (2 bollen):

Owly Sleep Sack (3 bollen):

En denk ook eens aan de kerstballen ontworpen door Arne en Carlos, daar
is dit garen ook heel geschikt voor!

Nog meer nieuws: nieuwe boeken in aantocht!
Heel populair rond december zijn de prachtige boeken die naast de breipatronen ook een mooie
aanvulling zijn op je salontafel, in je boekenkast, op je nachtkastje ;) om inspiratie op te doen. Wie wil
dat nou niet als cadeau voor Sint/Kerst?
Allereerst komt het prachtige magazine van Laine met een mooie december nummer, 148 pagina’s
maar liefst.

Veel warme breisels maar ook een gehaakte sjaal! Het is, geheel in deze tijdsgeest, gender neutraal,
dus ideaal voor wie je ook wil breien! Klassieke ontwerpen, tijdloos. Dit sfeervolle tijdschrift bevat 10
breipatronen, 1 haakpatroon, een interview met de Deense ontwerper Laerke Bagger. Ook onder
andere een artikel over ChiaoGoo (mijn breinaalden-merk, dus ben benieuwd!), recepten, book
reviews, kortom weer goed gevuld. Laine nummer 13 verschijnt 10 december, reserveren kan door mij
een berichtje te sturen. Prijs 24,-

Dan het boek Worsted met hierin 14 patronen met
lekker dik garen gebreid, dat wil zeggen lekker
warm en ook nog snel klaar:) Gemaakt door Aimée
Gille (van La Bien Aimée) Zowel truien als vesten,
sjaals en mutsen. Gestreept, ingebreide kleuren en
verschillende texturen. Harde kaft, 160 bladzijdes.
Verwacht op 26 november, reserveren kan met een
berichtje naar mij. Prijs 29,90

Nóg een nieuw boek, dat al
uitgekomen is, en waarvan
ik binnenkort een paar
exemplaren zal hebben:
Stripes van Veera
Valimaki, heel veel
streepjes patronen,
helemaal in en het verveelt
nooit! Harde kaft, 200
bladzijdes, 20 patronen,
zowel truien, vesten, een
jurk, 8 sjaals, een paar
sokken, een beanie. Prijs
36,90. Wil je bericht
krijgen als ik hem binnen
heb? Stuur me een
berichtje.

En tot slot: 200 Fair Isle breipatronen. Erg leuk als je zelf je eigen patroon wil maken of een
bestaand patroon wil aanpassen, een uitdaging! Maar liefst 200 fair isle patronen. Dit boek kost 9,95

Nieuwe project bags! (het ideale cadeau voor iedere creatieveling;))

Heel binnenkort (waarschijnlijk komende week al!) verwacht ik een nieuwe hoeveelheid project
tassen van The Blue Rabbit house. De Vlaamse eigenaresse Eva Vercauteren heeft niet stilgezeten
en heeft meerdere maten tassen ontworpen en ook de zgn ‘zipper pouches’ oftewel de etuis met rits,
hoe handig voor je schaartje, centimeter en steekmarkeerders! Hier een paar voorbeelden, ik ben
helemaal verliefd! Ze zullen beperkt voorradig zijn dus heb je interesse, informeer gerust!

Wat dacht je van Kasper? Project Tas ideaal voor sokkenprojecten bijvoorbeeld (35,-)

Of Boris? (Regular size 45,-)

Of Noelle (24,-)

***December actie***
Omdat december een speciale maand is heb ik een leuke actie: Als je in december bij mij iets koopt
vanaf 50,- krijg je er gratis een flesje Eucalan bij (er zijn 5 verschillende, je mag de geur kiezen) twv
4,75 (100 ml). Besteed je 100,- of meer dan kun je kiezen uit een gratis emaille beker twv 10,50 of een
katoenen projecttas met rits twv 14,50
Allemaal zolang de voorraad strekt!

Pantoffels op maat
Stel je voor, je ziet in Brabant een schaap lopen in de wei. Mijn pantoffel-maakster (uit Kaatsheuvel)
haalt de geschoren vacht van het schaap in de lente op bij de schapenboer. Ze wast de wol, haalt het
door de kaardmolen en zit avond aan avond te spinnen. Als ze genoeg voorraad heeft breit (en haakt
de zool ivm de stevigheid) ze er pantoffels van, in alle maten, waar er maar vraag naar is. Daarna
naaltvilt ze er aan de binnenkant
nog wat extra wol tegenaan, zodat
warme voeten verzekerd zijn!
Mijn klanten kunnen de pantoffels
zien, voelen en uitproberen in de
winkel en de gewenste maat
doorgeven. Ik doe een bericht naar
haar en als mijn
pantoffel-maakster ze klaar heeft
haal ik ze bij haar op. De klant
haalt ze in mijn winkel op of ik
verstuur ze met de post (5,verzendkosten). Deze puur natuur
lokale schapenwollen pantoffels, je
gelooft het niet, kosten 22,50. Wil
je er zeker van zijn dat ze op korte
termijn klaar zijn, bijvoorbeeld
voor een cadeau, geef dan bijtijds
de maat door en de kleur (bruin,
wit of bruingrijs). De pantoffelmaakster heeft het namelijk al erg druk! Wil je anti-slip onder de zool,
dan kun je bij mij een flesje latex kopen om dit onder de zool te doen (ook geschikt voor sokken)

Tot slot

Ik weet, corona steekt weer meer de kop op. In mijn winkel is een mondkapje weer nodig, helaas.
Gelukkig heb ik corona gehad en ben ik 2x gevaccineerd, dus ik ben er niet bang voor maar draag
graag mijn steentje bij om verspreiding te voorkomen. Wat er ook gaat gebeuren de komende tijd, ik
ga er het beste van maken en ervoor zorgen dat je veilig kunt winkelen hier. Pakketten kunnen, mocht
er weer sluiting dreigen, maar ook sowieso, altijd opgestuurd worden (slechts 5,- verzendkosten).
Speciale regels omtrent corona zal ik steeds aanpassen op mijn website.
Mijn winkel zal gesloten zijn van kerst t/m oud en nieuw: van 24 december t/m 2 januari.
Blijf gezond, geniet van alle wollige zaken, ik ben iedere middag (behalve zondag) tot je beschikking,
telefonisch ben ik soms moeilijk bereikbaar (bijvoorbeeld druk in de winkel of ergens mee bezig), je
kunt me beter appen of mailen, ik reageer zo snel mogelijk.

Veel liefs en tot gauw,
Ellen
PS. volg mij op Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven tussen de nieuwsbrieven door!

