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Aan: quiltatelier@gmail.com

KAFFE FASSETT
Wat een feest, de nieuwe Fall/Herfst collectie van Kaffe Fassett is eindelijk
binnen! Elke keer weer een explosie van kleuren hier in het Quilt-Atelier. Onze
collectie Kaffe Fassett telt inmiddels al meer dan 600 verschillende stoffen! 
Kaffe Fassett brengt altijd 2 nieuwe collecties per jaar uit, in de Lente en in de
Herfst. In deze extra editie van de nieuwsbrief zullen we de Fall/Herfst collectie
2022 aan u voorstellen. Wilt u de collectie in het echt komen bewonderen? Dat
kan op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 16.30 uur.
En op de eerste en laatste zaterdag van de maand.
Let op!! In 2023 zijn we alleen op de eerste zaterdag van de maand open!!

Kaffe Fassett heeft mensen over de hele wereld geïnspireerd met zijn kleurrijke
werk in stof, breien, borduren, patchwork, schilderen en mozaïek. Voor de
quiltstoffen van Kaffe Fassett, die ontwerpen voor Free Spirit, zijn er drie
ontwerpers: Kaffe Fassett, Brandon Mably en Philip Jacobs.
 

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=897e1a6fc8&e=4254504885


Fall/Herfst collectie 2022

Daar gaan we.... de nieuwe collectie van Kaffe Fassett ......

Om te beginnen eerst maar weer een aantal overzichten op kleur geselecteerd.
Alle kleuren zitten wederom in de nieuwe Fall/ Herfst collectie van 2022. We
hebben collages gemaakt van Blauw , geel , groen , paars , rood ,
roze en dark
Kaffe Fassett gebruikt al meer dan 25 jaar dezelfde kleuren in zijn collectie.
Hierdoor zijn ze altijd goed onderling te combineren! 









Prachtige kleuren allemaal! Jullie zullen 2 prints herkennen uit vorige lijnen van
de Kaffe Fassett Collectie en hebben vast ook al lang gezien dat er veel
prachtige nieuwe prints zijn. Om een beetje een beeld te geven welke print er in
welke kleur is hebben we ook hiervan overzichten gemaakt.
Kijk maar snel verder....

Brandon Mably
Laten we beginnen met de prints van Brandon Mably
Brandon Mably is opgegroeid in een kleine badplaats aan de kust van Zuid-
Wales, vanaf jong al geïnteresseerd in kleur en design. Volgens Kaffe Fassett
heeft Mably één van de scherpste ogen voor stijl. Samen geven ze rond de
hele wereld diverse workshops en lezingen..



PWBM-082 Bubble Stripe - 6 nieuwe kleuren 

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=1291606561&e=4254504885


PWBM-083 Brollies - 5 nieuwe kleuren

PWBM-084 - Comb Stripe - 6 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=6677b1952f&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=1972711351&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=d0542792f1&e=4254504885


PWBM-085 - Fronds - 5 nieuwe kleuren

PWBM-086 - Checkmate - 6 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=cb14cd816e&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=fc70982111&e=4254504885


Phillip Jacobs
Gaan we verder met de prints van Philip Jacobs
Philip Jacobs werd geboren in East Molesey in Surrey, waar hij al op jonge
leeftijd een passie ontwikkelde voor schilderen en voor de natuur. Hij ontwerpt
nu samen met Kaffe Fassett voor Free Spirit en heeft daar ook zijn eigen label
"Snow Leopard Designs" deze bevatten een meer exotisch element naast zijn
kenmerkende klassieke bloemen.



PWPJ-113 House Leeks - 6 nieuwe kleuren

PWPJ-114 Flora - 5 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=c808530576&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=d977d9e828&e=4254504885


PWPJ-116 Meadow - 5 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=19b7e24a0f&e=4254504885


PWPJ-117 Pinweels - 5 nieuwe kleuren

PWPJ-118 Hellebores - 3 nieuwe kleuren

Kaffe Fassett
En tot slot Kaffe Fassett
 

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=9aff7e58cd&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=79062eeaa9&e=4254504885


PWGP-059 Guinea Flower - 1 nieuwe kleur

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=b73f8433df&e=4254504885


PWGP-060 Paisley Jungle - 5 nieuwe kleuren

PWGP-091 Big Blooms - 2 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=92ac71298c&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=0da5fcd39a&e=4254504885


PWGP-106 Embroidered - 5 kleuren

Boeken
Kaffe Fassett neemt ons, in zijn boeken, al jaren mee op een wereldreis 
Gaat u mee? ... naar Marokko, Zweden, America of Italy? Mooie quilts kunstig
geïnterpreteerd! Mis deze kans niet om te genieten van een geweldige
ervaring. Zie de betovering van alle landen tot leven komen in prachtige quilts
die u kunt maken.

Het nieuwste boek "Quilts in wales" bevat 20 quilts voor alle
vaardigheidsniveaus, beginners tot gevorderden, inclusief sjablonen, praktische
kennis en tips.

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=88c7c2b327&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=952333cd66&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=756dfea7bc&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=4132d68a07&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=2bacf1b8ad&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=84fb046dea&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=068ddcfd4e&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=6bde53a127&e=4254504885


Tot zo ver deze extra editie van de nieuwsbrief.
Wat een explosie van kleuren, geweldig he! 
We hebben de nieuwe collectie van Kaffe Fasset aan u voorgesteld. We hopen
dat u net zo enthousiast bent als wij en dat we u alvast een beetje inspiratie
hebben gegeven. Is Kaffe Fassett niet helemaal uw ding? Geen probleem,
volgende keer ontvangt u weer een "gewone" nieuwsbrief met alle nieuwtjes uit
het Quilt Atelier.
 

Met een creatieve groet,
Team 

Deel Doorsturen
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