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 "Beautiful like a Rainbow"

Is het geen Beauty deze prachtige regenboog aan gekleurde stoffen?
Een regenboog heeft, zoals we allemaal weten, 7 kleuren; Rood, oranje, geel,
groen, blauw, indigo en violet. Maar wat als we u nu vertellen dat die
regenboog helemaal geen zeven maar veel meer kleuren heeft?
Het is eigenlijk onzin dat de regenboog maar uit zeven kleuren zou bestaan:
het bevat het volledige kleurenspectrum en dat zijn er veel meer! Dus niet
alleen ‘rood’ en ‘oranje’, maar ook alle tinten ertussen. Die vloeien geleidelijk in
elkaar over. 
In ons kleurrijke Quilt-Atelier is het ook een regenboog aan kleuren. Als u een
rondje door onze winkel maakt ziet u van voor naar achter alle kleuren netjes
bij elkaar. Alleen de Batik en Kaffe Fassett hebben een eigen deel van de
winkel maar ook die collectie staat op kleur gesorteerd!
In deze nieuwsbrief laten we u de nieuwste (regenboog) stoffen zien, maar ook
stoffen die we al langere tijd verkopen en prima passen bij het thema! Zo ook
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stoffen die we al langere tijd verkopen en prima passen bij het thema! Zo ook
enkele pre-cuts en patronen. Maar natuurlijk ook De Quilt doorgequilt en de
Quilt- en Stoffenclubs van dit jaar.

Lees maar snel verder....

 Nieuwe Stoffen 

Hoe leuk zijn deze nieuwe stoffen!
Dit Dot Evolution van In The Beginning, ontworpen door Jason Yenter. Deze
stoffen zijn digitaal bedrukt en zijn een mooie basis voor zowel Kaffe Fassett
als traditionele Quilts.
We hebben alle 40 kleuren  in de winkel maar ook in de
webshop!
We hebben van deze serie ook een Jelly-Roll, alle 40 kleuren in 1 (6,5 x 110
cm)
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Nog meer prachtige, nieuwe regenboog stoffen! Soms mag een stofje nét even
dat beetje meer toevoegen aan je quilt.
Daar zijn onze Metallics perfect voor. Al deze stoffen hebben een accentje in
goud of zilver. 
Deze stoffen van Windham Fabrics hebben allemaal een accentje zilver, komen
uit de serie Diamond Dust en zijn ontworpen door Whistler Studio in
samenwerking met Jacqueline de Jonge.
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Kaffe Fassett

Onze collectie Kaffe fassett telt inmiddels al meer dan 600 verschillende
stoffen! Hieronder ziet u uit de collectie Spring/Lente 2022 de serie met de
naam; Rainbows.(PWGP-190 ) Hoe toepasselijk in deze nieuwsbrief!
Binnenkort komt de "Fall/Herfst collectie 2022" maar daarover in een extra
nieuwsbrief meer. Houd onze berichten in de gaten als u meer wilt weten over
de nieuwste Kaffe Fassett collectie.
We  Kaffe Fassett!

Precuts
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Precuts

Een Pre Cut is een serie bij elkaar passende stoffen, gemiddeld 20-40 reepjes
stof van 6.5 cm breed en 110 cm lang. Dit wordt ook wel een Jelly
Roll, Balipop, Stripper etc. genoemd. Ieder stoffenmerk heeft daar zo zijn eigen
naam voor. Ook zijn er Layer Cakes van 5 inch x 5 inch, en Charm Packs van
diverse afmetingen. De Layer Cakes en Charms Packs hebben veelal 40 stuks
in een verpakking. Maar ook dit kan afwijken per merk of collectie. Er zijn
honderden boeken en patronen verkrijgbaar over hoe je een Pre Cut kunt
gebruiken.

Hieronder enkele Bali Pops van het merk Hoffman. Hele mooie Batiks in
regenboogkleuren!
Inhoud Bali Pops; 1 x 40 strips van Batik in diverse kleuren van 2,5 inch x 44/45
inch 

Garen
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Wij hebben garen in alle kleuren van de regenboog, van Aurifil, Isacord en
Wonderfil.
Aurifil is van 100% Egyptisch katoen, in Uni en Multi kleur en verkrijgbaar in 2
soorten; Mako 40 groene Klos van 1000 meter en MAKO 28 grijze Klos van
750 meter.
Isacord is een polyester draad dat een mooie glans heeft waardoor U een mooi
effect krijgt. Isacord is van hoge kwaliteit en geschikt voor naai-, lock- en
borduurmachines maar ook geschikt voor handwerk. De klossen hebben een
dikte van Mako 40 en zijn verkrijgbaar in Uni en Verloop.
Wonderfil heeft een groot assortiment garens en is kwalitatief zeer goed. Het
garen is in verschillende diktes en soorten verkrijgbaar

 De Quilt Doorgequilt!

Bij Quilt-Atelier Trijntje van der Horst maken we gebruik van meerdere
BERNINA longarm quiltmachines. Onze machines zijn computer gestuurd en
kunnen verschillende patronen quilten. We hebben een ruime keuze in Overall
machine quiltpatronen, er zijn veel, heel veel! Daarom nodigen wij u van harte
uit langs te komen met uw quilt. Trijntje, met haar expertise en kennis van alle
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uit langs te komen met uw quilt. Trijntje, met haar expertise en kennis van alle
patronen, zal u helpen het juiste patroon te vinden. We doen overall patronen,
freehand quilting, maar ook machinaal sandwichen (doorrijgen). 
U bent van harte welkom om eens te komen kijken naar alle mogelijkheden.

Hier onder 4 quilts die door Trijntje zijn doorgequilt.

Inge Huizinga - Blooming Feathers
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Nanny van der Berg - Pretty Paisley

Annie Schrijver - Flutter Wings

Sjoukje Visscher - Window Kats

Quilt- en StoffenClubs
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Q-Club - Zaterdag 3 September, 1 Oktober, 5 November en 3 December
Tijd: 10.00 - 15.30 uur
Kosten: €12.50 ( incl Koffie/Thee en wat lekkers)
(VOL)

Quilting Bee - Woensdag 7 September, 5 Oktober, 2 November en 7 December
2022
Tijd: 10.00 - 15.30 uur 
Kosten: €12,50 ( incl Koffie/Thee en wat lekkers)
Van te voren aanmelden, dit is geen workshop!
 

Stoffenclub Trijntje's Treasures
Dit is een abbonnement voor de stoffenclub Trijntje's Treasures, u
ontvangt iedere maand een pakketje met 8 patchwork/quilt stoffen. De
samenstelling is iedere maand verrassend en anders, maar passend bij het
seizoen. Hiermee kunt u een leuke voorraad quilt stoffen opbouwen.
U kunt kiezen voor 8 FQ stoffen is 50 x 55 cm (Fat Quarter). de totale
stofhoeveelheid is 2 meter stof, kosten € 36,- 
De maat van de F8 stoffen is 25 x 55 cm (Fat Eight). De totale stofhoeveelheid
is 1 meter stof, kosten € 18,-

BeColourful

De patronen van BeColourful van Jacqueline de Jonge mogen natuurlijk niet
ontbreken in deze regenboog nieuwsbrief!
We laten u hier enkele patronen zien, in de winkel en webshop vindt u nog veel
meer!
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Ook de stoffen die Jacqueline de Jonge gebruikt in haar patronen zijn
verkrijgbaar bij Quilt-Atelier Trijntje van der Horst. 
Waaronder deze Magic Stripe Rainbow in Black en White. Deze stoffen
hebben, net als de Diamond Dust, een accentje in zilver. 
En binnenkort ook in diagonale streep leverbaar!

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=6d1df38f45&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=15e129ec1b&e=4254504885


En voor de liefhebber die niet kan kiezen, er zijn ook Bundels of Jelly Rolls van
de hele Rainbow serie van Jacqueline de Jonge.
Alle 24 kleuren in 1   

Uitverkoop

U heeft het vast vaker voorbij zien komen, we gaan stoppen met de verkoop
van de Jinny Beyer Palette stoffen. Deze stoffen zijn nu nog meer afgeprijsd,
nu voor maar 10 euro per meter!
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Tot zover deze editie van de Regenboog nieuwsbrief. We hopen dat u weer
ideeën en inspiratie heeft gekregen voor nieuwe of bestaande projecten. Het is
een erg kleurrijke nieuwsbrief geworden, we hebben een selectie gemaakt uit
ons kleurrijk assortiment. Er is nog veel meer! Bent u in de buurt van
Sebaldeburen, kom eens bij ons langs, kunt u onze kleurrijke collectie in het
echt bewonderen!

 
Met een Creatieve groet,

Team 

Deel Doorsturen
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