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"Happiness"

Happiness, ook wel Geluk of Blijheid. Met deze nieuwsbrief willen we u een
beetje Blijheid en Geluk brengen. Het is bijna Juni, ook wel de zomermaand
genoemd. In Juni begint in Australie de Winter maar gelukkig bij ons is Juni het
begin van de Zomer. Alles om ons heen krijgt steeds meer kleur en planten
komen tot volle groei en bloei.

In deze nieuwsbrief laten we u de nieuwste stoffen zien, laat Trijntje u
meekijken bij een workshop die zij onlangs heeft gevolgd, hebben we naast
onze vaste sale een extra Sale die u niet mag missen en alvast een Sneak
Peek. Maar natuurlijk ook De Quilt doorgequilt en de Quiltclubs van dit jaar, (er
zijn enkele plekjes nog beschikbaar)
Lees maar snel verder....

Nieuwe Stoffen
Wat zijn ze allemaal mooi he, deze prachtige gestreepte stoffen Magic Stripe
van BeColourful, ontworpen door Jacqueline de Jonge. Al deze stoffen hebben
een accentje, een zilveren Dot. De eerste gestreepte stof was de zwart-wit met
de kleine zilveren stippen. Jacqueline gebruikt die streep als een kenmerkende
stof in veel van haar ontwerpen. Op verzoek van Anthology fabrics hebben ze
de gestreepte collectie uitgebreid met nog eens tien kleuren. En ze zijn
allemaal zo mooi!

De stoffen voor dit prachtige patroon Butterfly Garden ook van Becolourful, zijn
allemaal nieuw binnen! Ze zijn net als de Magic Stripe ontworpen door
Jacqueline de Jonge. (lees meer over Jacqueline in de nieuwsbrief Colourful)
Ook weer prachtige kleuren! We hebben een hele grote collectie Batik stoffen
en er komen nog veel meer bij. Onlangs hebben we deze verdeeld in Batik Uni,
Batik Prints en Batik Dots, neem vooral eens een kijkje bij deze prachtige
stoffen!
Het patroon Butterfly Garden is Engelstalig en compleet op patroonpapier. De
maat van de quilt is 165 x 165 cm
Deze quilt heeft een prachtig centrum en de spectaculaire cirkel is
adembenemend!
Ook verkrijgbaar als pakket; Compleet patroon op patroonpapier met alle
benodigde stof. Let op geen Backing in dit pakket!

Happiness 2.0
Net zoals Jacqueline is Trijntje altijd bereid haar kennis, tips en trucs te delen
om de paper piecing technieken te verbeteren en om te laten zien dat de
BeColourful patronen echt niet zo moeilijk zijn om te maken, als je eenmaal de
juiste tools hebt!
Zo deed Trijntje onlangs mee met een 2 daagse workshop van topdocente
Jacqueline, waar ze heel veel heeft geleerd, ze deeld hier graag de foto's.
Ik voel een cursus aankomen.....

Jinny Beyer Opruiming!
We moeten ruimte maken voor iets nieuws en gaan nu stoppen met de verkoop
van Jinny Beyer Palette Stoffen!
Deze stoffen worden alleen per meter verkocht van €19.- nu voor €14.-.
De perfecte quilter's Palette stoffen! Deze 150 stoffen zijn nu dus beperkt
verkrijgbaar. Het kan zijn dat iemand anders u voor is in onze webshop... hier
geldt dan ook.. op = op!

Sneak Peek!!
Alvast een voorproefje op wat komen gaat....
We zeggen niets maar als u nieuwschierig bent...

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, 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 prachtige quilts door Trijntje doorgequilt.

Ineke krijthe - Gold Fish

Mevr. R. Parlevliet - Eden

Folly Malda - Kandinsky

Folly Malda - Nova Zhin

Quilt- en StoffenClubs
Q-Club - Zaterdag 28 Mei, 30 Juli, 27 Augustus, 24 September, 29 Oktober en
26 November
Tijd: 10.00 - 15.30 uur
Kosten: €12.50 ( incl Koffie/Thee en wat lekkers)
Van te voren aanmelden, dit is geen workshop!
Quilting Bee - Woensdag 6 Juli, 3 Augustus, 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!

Mystery weekend - Zaterdag en Zondag 23/24 juli 2022
Tijden: 10.00 - 15.30 uur
Kosten: €120,- (incl. eten, drinken en werkbeschrijving, excl. stof)
Elk jaar was het Mystery Weekend een weekend om naar uit te kijken. Eindelijk
mag het weer!
Ga de uitdaging aan om 2 dagen te quilten om een verrassings quilt te maken.
Te gebruiken als wandkleed of uit te breiden naar een geweldige tweepersoons
beddenquilt!
Trijntje heeft een groot voorbeeldquilt gemaakt. Pas tijdens het weekend word
het mystery onthuld!
Meldt u op tijd aan, want vol is vol!
De inwendige mens wordt ook zeker niet vegeten! Het Mystery Weekend is
geheel verzorgd!

Stoffenclub Trijntje's Treasures
Dit is een abbonnement voor de stoffenclub Trijntje's Treasures, u

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,Hieronder ziet u de stoffenpakketjes voor de maand Mei!

Er even tussenuit

Vanaf 1 juni tot en met 30 juni gaan we er even tussenuit, de gehele maand
Juni is de winkel dus gesloten! Onze webshop blijft wel open!

Let op!
Een bestelling kan in Juni soms wel iets langer onderweg zijn. Graag uw
begrip, mocht een bestelling langer op zich laten wachten dan u van ons
gewent bent.

Tot zover deze editie van de nieuwsbrief. We hopen u weer ideeën en inspiratie
hebben gegeven voor nieuwe projecten, maar vooral een beetje blijheid en
geluk, dat heeft iedereen nodig! Zoals eerder al vermeld is gaan wij er even
tussenuit. Vandaag 27 mei en morgen 28 Mei is onze winkel open van 12.30 tot
16.30 uur. Daarna zien we u graag weer vanaf 1 Juli in de winkel of in onze
webshop!

Met een Creatieve groet,
Team

Deel

Doorsturen
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