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"It's Summer time"

It's Summer time! Wat hebben we heerlijk weer en de dagen lijken daardoor
extra lang! Dat voelt toch stiekem alsof je meer tijd hebt.. Wat doet u met al die
extra tijd? Heeft u vakantieplannen of moet u helaas nog even doorwerken?
Plan een bezoekje aan ons kleurrijke Quilt-Atelier en u bent verzekerd van een
vakantiegevoel die nog lang zal blijven duren!

In deze nieuwsbrief laten we u de nieuwste stoffen zien, delen we een tip voor
als u onderweg bent, aandacht voor handige applicaties en is het BBQ
Time! 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! Daar wordt u meteen vrolijk van en krijgt u
vast zin in de Zomer. Deze stoffen hebben ook allemaal prachtige tropische
namen; Island Palmleaves, Aloha Turtles, Pineapple Paradise, Breezy Palm
Trees, Flamigo Franzy en Flip Flops. De stoffen zijn van Kanvas Studio en
komen uit de serie "Tropical Breeze"
Laat de zomer nu maar komen!

Nog meer prachtige, nieuwe stoffen! Deze zijn van Moda, uit de serie Seashore
Drive en ontworpen door Sherri & Chelsi.
Met prints in zachte kleuren, van bloemen en tekst, perfect voor uw nieuw
zomerproject!

Organizers
De organizers van Yazzii© zijn inmiddels niet meer weg te denken
uit handwerkland. Deze handige organizers bieden voor o.a.
uw quiltbenodigdheden zoals uw naalden, scharen en garen, voldoende ruimte
om alles overzichtelijk op te bergen. Of u nu thuis bent, onderweg, of bij
een quiltbee, alles wat u nodig heeft past erin.
Doordat de vakjes en binnentassen zijn gemaakt van doorzichtig materiaal kunt
u ook nog eens alles makkelijk terug vinden.
Verkrijgbaar in vele maten en kleuren!

Applicaties
Of u nu met de bus, scooter, fiets of caravan vertrekt, Applique Elementz heeft

Of u nu met de bus, scooter, fiets of caravan vertrekt, Applique Elementz heeft
voor ieder zijn eigen applicatie.
Quilt Applicaties zijn handige tools om u quilt gemakkelijk te voorzien van een
prachtige vormgeving. Met de applicaties van Applique Elementz heeft u in een
mum van tijd een mooie quilttop!
De applicaties zijn lasergesneden textielvormen met vooraf aangebrachte
vliesofix, klaar om te schikken, strijken en appliqueren!

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
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.
Als voorbeeld 4 zomer quiltpatronen.

Nu volgen nog 4 quilts die door Trijntje zijn doorgequilt.

Sytske Kamminga - Kites

Grietje Bos - Antique Bicycle

Joke Jansen - Alpine Grande

Annie Schrijver - Leap Frog

Quilt- en StoffenClubs
Q-Club - Zaterdag 6 Augustus, 3 September, 1 Oktober, 5 November en 3
December
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 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!

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,-

BBQ time!
Augustus is de maand waar we hopelijk vaak kunnen BBQ. Zoals u vast weet
hebben we een ruime keuze Zwart/Wit stoffen. U vindt daar ook deze BBQ
stoffen van Camelot Fabrics van de serie Grill Master en de visjes zijn van
Windham Fabrics, Cat Happy

Tijdens het BBQ wilt u naast al dat lekkere vlees en vis ook heerlijke salade,
fruit en groente eten. Deze stoffen zijn van Elizabeth's studio en komen uit de
serie Food Festival. Zijn ze niet om op te eten?

Als afsluiting krijgt iedereen natuurlijk een lekker ijsje.
Deze stoffen zijn van Robert Kaufman, uit de serie Sweet Tooth en zijn
ontworpen door Marry Lake Tompson.
Wie wil er een ijsje?

Tot zover deze editie van de nieuwsbrief. We hopen dat u weer ideeën en
inspiratie heeft gekregen voor nieuwe of bestaande projecten. We wensen u
een fijne vakantie, thuis of op uw vakantieadres. Bent u in de buurt van
Sebaldeburen, kom gerust even bij ons langs, we zien u graag!

Met een Creatieve groet,
Team

Deel

Doorsturen

Copyright © 2022 Quilt-Atelier Trijntje van der Horst, All rights reserved.
U ontvangt deze mail, omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
Ons mailadres is :
quiltatelier@gmail.com

Wilt u niet langer deze mail onvangen?
Update hier uw gegevens of meld u af voor de nieuwsbrief

