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KAFFE FASSETT

Wat een feest, de nieuwe Spring/Lente collectie van Kaffe Fassett is eindelijk
binnen! Elke keer weer een explosie van kleuren hier in het Quilt-Atelier. 
Kaffe Fassett brengt altijd 2 nieuwe collecties per jaar uit, in de Herfst en in de
Lente. In deze extra editie van de nieuwsbrief zullen we de Spring/Lente
collectie 2022 aan u voorstellen. Wilt u de collectie live komen bewonderen?
Dat kan op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 16.30

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=7ca0cfdc1b&e=4254504885


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.

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.
 

Spring/Lente collectie 2022

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

Om te beginnen eerst maar een aantal overzichten op kleur geselecteerd.
Bovenaan deze nieuwsbrief hebben de Groene tinten gebruikt. Maar er is
natuurlijk meer. Houdt u meer van Blauw, Grijs, Rood, Zwart, Paars of Lila?
Geen probleem.. alles zit er in! 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 prints herkennen uit vorige lijnen van
de Kaffe Fassett Collectie en hebben vast ook al lang gezien dat er weer
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-053 Jumble - 7 nieuwe kleuren 

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=ef4ceedf64&e=4254504885


PWBM-077 Flower Dot - 7 nieuwe kleuren

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.

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=c1bc547f4a&e=4254504885


PWPJ-041 Japanese Chrysanthemum - 2 nieuwe kleuren

PWPJ-051 Brassica - 1 nieuwe kleur

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=151967b3da&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=8aacd05fb2&e=4254504885


PWPJ-055 Feathers - 1 nieuwe kleur

PWPJ-073 Spiral Shells - 2 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=a2e4a86422&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=77a854824e&e=4254504885


PWPJ-104 Amaryllis - 2 nieuwe kleuren

PWPJ-106 Agate - 3 nieuwe kleuren

Kaffe Fassett

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=020eca6a05&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=fb4433ac39&e=4254504885


Kaffe Fassett

En tot slot Kaffe Fassett
 

PWGP-046 Cloisonne - 5 nieuwe kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=c8016be3eb&e=4254504885


PWGP-186 Charlotte - 6 kleuren

PWGP-187 Shadow Flower - 5 kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=302b4c7e64&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=44f6bad195&e=4254504885


PWGP-188 Regal Fans - 6 kleuren

PWGP-189 Regimental Ties - 5 kleuren

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=57e86c6f8e&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=3e8e958ea3&e=4254504885


PWGP-190 Rainbows - 5 kleuren

Dubbelbreed/ Backing

Zowel Kaffe Fassett, Brandon Mably als Philip Jacobs hebben een Backing
nieuw in de collectie. Backing, ook wel genaamd dubbelbreed, wordt gebruikt
als achterkantstof bij machinequilten of voor het handquilten. ( gemiddeld 270-
275 cm breed ) 
In de nieuwe collectie zijn er 3 mooie nieuwe prints die in 2 kleuren beschikbaar
zijn. Helaas zijn ze alle 6 nog niet geleverd, maar ze worden snel verwacht bij
Quilt-Atelier Trijntje van der Horst.

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=27f4e18fee&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=73e97a5229&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=353fd345ad&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=ff44a0ce14&e=4254504885


Brandon Mably QBBM-002 - Mad Plaid 

Kaffe Fassett QBGP-008 - Enchanted



Phillip Jacobs QBPJ-001 - Tree Fungi

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. Volgende keer weer een "gewone" nieuwsbrief met alle
nieuwtjes uit het Quilt Atelier.
 

Met een creatieve groet,
Team 

Deel Doorsturen

https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=8917a1b61e&e=4254504885
www.quilt-atelier.nl
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=841a1db3dc&e=4254504885
https://quilt-atelier.us20.list-manage.com/track/click?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=1fffb01302&e=4254504885
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=34d4dee9bc&e=4254504885
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=b8cc309fd5a24632b4ec0b9f4&id=34d4dee9bc&e=4254504885
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