Wollen dekens!

Textiel Plus beurs

Dag van de Wol

Nieuwe wol!

Nieuwe
projecttasjes

MKAL Westknits

SALE!!
FOTO: VEEL NIEUWE
MET LINNEN)

KLEUREN VAN

ISAGER MERILIN (WOL

Spinworkshops

Overig nieuws

Nieuwsbrief oktober 2022
WOLATELIER TILBURG
Berkdijksestraat 89
www.wolateliertilburg.nl
open:

Wolatelier Tilburg

donderdag, vrijdag,
zaterdag van 13.00 tot
17.00 (behalve feestdagen
en uitzonderingen)
wolateliertilburg@gmail.com

06-41434942 (whatsapp)

Nieuw wolseizoen, met wol zit je er warmpjes bij!
Na een hele lange èn warme zomer komt er dan toch heel langzaam kouder en natter weer aan. Ik
maak er geen geheim van dat ik fan ben van de herfst! Heerlijk weer wol dragen, lekker veel met wol
werken. En zo denken meer mensen merk ik. Naast de fanatieke (licht verslaafde ;) ) breiers komen
de 'seizoensbreiers' ook weer in grote getale tevoorschijn! Niet gek, want hoe fijn is het om weer aan
de slag te gaan met een mooi warm patroon voor de winter. En vooral aankomende winter, want wie
wil er niet iets wolligs om aan te trekken zodat de verwarming een paar graden lager kan?
Wat daarbij ook helpt is een lekker warme zachte wollen deken…

Wollen dekens!
Als fan van pure IJslandse wol kon ik de verleiding niet weerstaan om een aantal prachtige Lopi
dekens/plaids in te kopen. Tilburg is van oorsprong de Wolstad van Nederland en de vroegere
Tilburgse AaBe dekens zijn beroemd, mijn ouders kregen er 1 als huwelijkscadeau en als kind sliep ik
onder een wollen deken. Wol geeft veel warmte zonder dat het afsluit. Wil jij de komende seizoenen
ook onder zo'n heerlijke deken op de bank? Kom kijken welke ik heb (ik wil ook een foto maken en
opsturen kan ook!€5). De dekens/woonplaids zijn 130x200, verschillende patronen, prijs €110,-

Voorbeeld Lopi Alafoss
woonplaid 130x200

Textiel Plus beurs
Na de corona periode ben ik heel blij dat ik
weer op een beurs kan staan. Op 13, 14, 15
oktober is er weer een Textiel Plus beurs,
dit keer in Rosmalen. Ze vieren hun 10de
jubileum! De Textiel Plus beurs is een grote
beurs met alles op het gebied van Textiel,
Kunst en Ambacht. Bij mij krijg je
demonstraties ambachtelijk wolbewerken en
natuurlijk neem ik veel (“goeje”) wol en
aanverwante zaken mee.
Kortom: voor iedereen die van draadjes
houdt!

Ik hoop je daar te zien!
Meer informatie lees je op:
www.textielplusfestival.nl

Dag van de Wol
En zo is er gelukkig ook weer De Dag van de Wol! Daar zal ik ook staan met een eigen stand.
Dit is op zaterdag 8 oktober in Boxtel. Georganiseerd door de Vereniging van Speciale
Schapenrassen. Je kunt er veel ambacht zien met pure wol en er is natuurlijk veel mooie wol te koop.
Wol niet als afvalproduct, maar de waarde van de wol staat deze dag voorop en daar kun je veel van
zienen voelen op deze dag. Mooie nieuwe initiatieven en de Wol-o-theek is er ook! Erg sfeervol en
ambachtelijk, puur natuur. Hou je daarvan, kom dan even langs!
Meer info op:
www.dagvandewol.nl

Nieuwe wol!
Bij een nieuw seizoen hoort nieuwe wol!
Van Lopi (wol uit IJsland) had ik al Lettlopi en Kambgarn. Daar is nu Plotulopi bijgekomen!
Een ongesponnen draad, zo van het schaap op rollen van 100 gram, 300 meter. pen 4,5 tot 5,5
(steekverhouding 14 tot 19), perfect om mee te breien, makkelijk om draden aan elkaar te maken (je
wrijft de einden tegen elkaar waardoor ze 1 geheel worden), ook kun je een andere draad meebreien
of ermee vilten. Informeer naar de kleuren die ik op voorraad heb! 100 gram €8,50

Van het merk Isager uit Denemarken had ik o.a. al Merilin, een garen met wol en linnen. Isager
heeft de kleuren van dit garen verdubbeld door de wol te mengen met donker gekleurd linnen i.p.v.
licht gekleurd linnen. Dit geeft hele mooie effecten en warme kleuren.

Hier alle kleuren bij
elkaar. Merilin heeft 50
gram per bol en 208
meter, kan gebreid
worden van 2,5 tot en
met 3,5 naalden. €8,75

Rowan Norwegian wool
Arne en Carlos hebben voor Rowan een prachtig puur Noors garen ontwikkeld. Bollen van 50 gram,
125 meter. Er zijn in totaal door Arne en Carlos 14 kleuren ontwikkeld. Je kent het garen misschien
van de adventkalender van vorig jaar van Arne en Carlos. Er zijn van dit design duo meerdere
patronen, waaronder een aantal gratis, m.n. truien ontworpen voor dit garen. Deze patronen zijn
gender neutraal oftewel mooi voor iedereen :) De wol is onderweg, één dezer dagen in de winkel!
€8,55

Nieuwe projecttasjes
In de zomervakantie ben ik druk bezig geweest met het bedrukken van kleine projecctasjes. Ze zijn
van biologisch ongebleekte katoen en mijn logo staat voorop. Heel geschikt om een kleiner project in
te bewaren, te vervoeren zoals sokken, wanten, muts etc.
Een ambachtelijk tasje dus voor €6,50. Afmetingen: 30x25 cm

MKAL van Westknits: Twists & Turns
Er wordt erg enthousiast gereageerd op de komende MKAL, oftewel de Mystery Knit A Long
georganiseerd en ontworpen door Stephen West van Westknits. Stephen West is een Amerikaan die
in Amsterdam woont en daar ook een wolwinkel heeft. Hij ontwerpt vooral hele grote (extravagante)
sjaals met altijd weer nieuw, door hem bedachte, technieken. Stephen zorgt ervoor dat iedereen die
kan breien mee kan doen doordat hij hele duidelijke video's maakt van ieder stukje van de sjaal. Als je
meedoet koop je het patroon via de website van Westknits of via Ravelry. Op 6 oktober krijg je dan
het eerste gedeelte van het patroon en iedere week in oktober volgt dan het volgende deel. Er zijn
duizenden mensen die de sjaal gaan breien, dat maakt het extra leuk, je ziet allerlei
kleurencombinaties voorbij komen. Er zijn veel soorten garens mogelijk, het moet wel een fingering
weight/sokkenwoldikte zijn die je met pen 3,5 breit. Heb je hier meer vragen over, volg Westknits op
Instagram of stuur me gerust een berichtje. Het garen dat al een paar jaar populair is voor zijn sjaals
is Alpaca2 van Isager, een schapenwol met alpaca mix. Ik heb nog een aantal kleuren op voorraad,
dus kom gerust langs.

De combinatie die ik
heb gekozen (8 strengen
€62)

Sale!!
Als er nieuwe wol bijkomt moet er ook iets af. Ik wil namelijk een overzichtelijke en goed
toegankelijke winkel houden. Ik heb, met pijn in m'n hart, besloten afscheid te nemen van het merk
Rauma, zowel de Rauma Finull als de Rauma Alpakkalin. Daarnaast zal ook het merk Illimani (de
Santi en de Eco Llama) verdwijnen. Dat betekent dat je je kans kunt grijpen en deze garens voor een
prikkie kunt kopen de komende tijd! Maar…OP=OP! En ruilen of terugbrengen kan helaas niet.
Rauma Finull gaat van 6,75 naar 4,50 per bol!!!
Rauma Alpakkalin gaat van 14,95 naar 9,95 per bol!!
Illimani Santi gaat van 18,50 naar 15,00 per streng!!
Illimani Eco Llama van 19,25 naar 16,75 (100 gram!!)!!

Spinworkshops
De interesse voor de spinworkshops is enorm, hoewel ik gemeld heb vol te zitten tot het eind van het
jaar is er toch een lange wachtlijst ontstaan voor de groepen die daarna ingepland worden. Sta je op
de wachtlijst, dan kun je binnenkort een bericht verwachten. Helaas is de prijs voor de spingroepen
verhoogd, ik maak veel meer onkosten dan in het begin dus de workshops (2 ochtenden), inclusief het
lenen van een spinnewiel voor 2 weken, de oefenwol en de informatie op papier en natuurlijk koffie
en thee met iets lekkers, kosten vanaf komend jaar €105 inclusief BTW. Heb je je nog niet aangemeld
maar zou je wel mee willen doen laat dit dan gauw weten, dan kun je meegenomen worden in de
nieuwe rondes. Voor de duidelijkheid: het betreft een basiscursus voor beginners en ook de 'rest' van
het ambachtelijk wolbewerken komt aan bod (zo van het schaap: uitzoeken, wassen, drogen,
uitpluizen, kaarden, spinnen (spinnewiel en spintol), twijnen, haspelen).

Overig
Mijn openingstijden blijven zoals ze nu zijn dus donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag
van 13.00 tot 17.00
De prijzen zijn voor alle producten omhoog gegaan en ik vind het supervervelend maar ook de prijzen
van mijn wol zullen (weer) gaan stijgen. De verhoging voer ik pas in begin november, dus tot die tijd
de 'oude' prijzen!
De prijzen van de ChiaoGoo naalden zijn al wel aangepast en ze zijn helaas fors (ongeveer een derde
van de prijs erbovenop…) verhoogd, ik
moest dit wel doen anders zou ik er niets
aan over houden, maar leuk is anders!!

Nog even aandacht voor het boek:
De Woldoeners
Vooral in deze tijd kan het werken met wol
stressverlagend werken en hoor ik vaak van
mensen hoe bijvoorbeeld breien, haken of
spinnen eigenlijk een vorm van meditatie
kan zijn. Je ontspant, maakt je hoofd leeg
maar bent toch op een rustige manier actief.
De herhaling, het repeterende van de
bewegingen helpt daar ook bij. In dit boek
vertellen breiers, hakers en andere experts
(bijvoorbeeld op het gebied van mindfulness
en psychologie) hun ervaringen.
Levensverhalen, visies, patronen en tips.
Het boek De Woldoeners heeft 261
bladzijden en kost €29,95

Tot slot
Wil je Wolatelier Tilburg ook tussen de nieuwsbrieven in volgen? Volg dan mijn Instagram account,
hier hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuwtjes van mijzelf of mijn klanten of wat ik op internet
gevonden heb. Ik ben makkelijk te vinden (trouwens ook op Facebook) als je zoekt naar Wolatelier
Tilburg. Via deze QRcode ben je meteen op de juiste plek ;)

Ik wens jullie hele mooie wolseizoenen toe en hopelijk gauw tot ziens!
Liefs Ellen

Let op: ivm de beurzen ben ik gesloten van 7 t/m 15 oktober!

