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Laten we er een gezellig en vrolijk jaar van maken.
Positief blijven, zo af en toe wat meer luisteren dan praten en een beetje
compassie met de ander hebben.
Hebben jullie al eens even nagedacht over wat je in 2016 allemaal meegemaakt en
gemaakt hebt?
Ik heb sinds het sluiten van de winkel een schriftje waarin ik toen ben begonnen
met opschrijven wat er allemaal aan projecten lag en houd dat (volgens mij)
keurig bij. Dus alles wat ik nieuw begin komt er in te staan en bij de projecten
die af zijn zet ik er de datum bij. Afgelopen jaar blijkt ook weer behoorlijk
productief geweest te zijn, er zijn weer aardig wat “oude” projecten af en
natuurlijk zijn er toch ook weer nieuwe ingeschreven. Maar de (lange) lijst wordt
zo langzaam aan wat korter.
Achter in het schriftje staan trouwens wensen, je weet wel dingen waarvan je
denkt “dat zou ik ook nog wel eens willen maken”.
Daar staat o.a. een weddingring op, of ik er ooit aan ga beginnen weet ik niet,
maar ‘k heb het er wel bij geschreven.
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Dit was natuurlijk een project van 2016 en het is af!
Randje per week, de laatste weken stonden de patronen
vol met kleine patroontjes die ik
dan weer niet zo leuk vond. ‘k Heb
eerst een paar weken gewacht,
maar zag het niet zo zitten. Heb
er mijn eigen “einde” aan
gedraaid, dus hij is niet helemaal
volgens het patroon. Ik ga er
komend jaar niet aan mee doen
hoor, het is wel even genoeg
geweest.
Dit jaar wordt het trouwens “Vakje per week”.
Via hetzelfde blog, http://randjeperweek.blogspot.nl/
Dus mocht je zin hebben?
De 365 dagen challenge is ook af! Joepie ! Dat
hing op een gegeven moment als een molensteen
om mijn schouders. Het lastige is dan, dat je niet
even door kan stomen omdat er maar een blok per
dag komt. Ook die gaat in 2017 opnieuw van start,
wel hetzelfde patroon, dus diegenen die zijn
blijven “steken” kunnen zo weer aansluiten.
http://www.365challenge.com.au/
Die van mij is (bijna) helemaal van allemaal resten gemaakt van vroegere
projecten. Het enige wat ik bij gekocht heb zijn 3 halve meters donkerblauw, die
dan ook helemaal op zijn. De ecru’s zijn o.a. van de resten van de achterkanten
van de Dear Jane quilts, daar zijn dan enorme stroken van over.
Met dank aan Grand-café Blessing hier op de Ring in Zuidland, waar ik weer even
gebruik mocht maken van een kamer om de foto te maken.
https://www.facebook.com/grandcafeblessing/
Ook start er een nieuw blok van de week, 49x een variatie op de Ohio star.
Hiervoor kan je inschrijven via onderstaande link en je betaald $25,00 voor het
hele patroon. Ziet er wel leuk uit, maar …. voor mij even niet dit jaar.
http://www.greenavenuequilts.com.au/etoiles-rouges/
Ook van Kathryn Kerr trouwens.
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Yep, er is er weer een af, Hondjes 1. Dat betekent
natuurlijk dat er minimaal nog een 2e gaat volgen.
Gemaakt met paneltjes met hondjes en bijpassende
stoffen. Soms spelen we een heel klein beetje vals,
als de dames die meestal zitten te zomen het niet
redden op de clubochtend, pakt Marleen het nog even
op tijdens een andere club! Onder het mom van “je
wilt er zo graag elke maand een in de nieuwsbrief
hebben”. Maar alleen als ik zeker weet dat er de
volgende clubochtend weer een nieuwe binding te
zomen is natuurlijk.
Tijdens de laatste clubochtend van het jaar hebben
we op alle droomdekentjes die klaar liggen, labels
genaaid. De zus van Ludie (Lenie) heeft ze voor ons
gemaakt op haar borduurmachine en dan gaan ze er
op met vliesofix en worden ze nog even om
gefestonneerd. Leuk label wel, ik had het nog nooit
gezien eerlijk gezegd. Als we de dekentjes inleveren,
willen we dan ook graag dat ze er niets meer aan te
doen hebben en ze zomaar op de stapel kunnen. We
doen er een lijst bij met maten en foto’s op een USB
stick.

Een nieuw patroon (geen nieuwe quilt) op de site.
Het uitschrijven heeft weer eens een tijd geduurd
natuurlijk (is niet mijn favoriete bezigheid).
Schaapjes tellen, € 12.50 zit in een gripzakje
omdat er grote A3 patronen in zitten.
De pootjes zijn gemaakt van koord, zodat je ze kan
knopen of vastnaaien in elke gewenste stand.
Het eerste schaapje is alleen, dan komt er telkens
eentje bij, waardoor ze andere spelletjes kunnen
gaan doen
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De Dulfertjes (tasjes) gemaakt van Moda Candy’s staan er
(eindelijk) ook op.
Als ik er al eens iets op zet, moet ik telkens weer “uitvinden”
hoe het ook al weer werkt. Beetje vaker oefenen zou niet
gek zijn denk ik.

De maandquiltjes van mij zijn inmiddels helemaal af. De een ging als de
gesmeerde bliksem en met anderen bleef ik een beetje steken. Soms had ik niet
echt inspiratie om verder te komen. Dat was niet zo’n probleem omdat ik
voldoende tijd had om het even weg te leggen en het in m’n hoofd te laten
“pruttelen”. Komt tijd, komt
raad toch?
Het is weer mogelijk om
voor een abonnement in te
schrijven.
Voor diegenen die de eerste
6 al hebben, zij kunnen voor
de 2e helft inschrijven.
€ 47.50 (incl. verzendkosten in
Nederland)

Wanneer je nu denkt “ik
vind het toch wel leuk”, heb
je 2 mogelijkheden:
1 – Je schrijft in voor de 1e
helft (6 patronen) € 47.50
(incl. verzendkosten in Nederland)

Verzending week
7,16,24,33,42 en 51)
2 – Je wilt elke maand een
patroon (12 patronen)
€ 95.00 (incl. verzendkosten in
Nederland)

Je krijgt dan elke maand een patroon.
De mogelijkheid blijft bestaan om de patronen los te kopen € 8.00 /stuk (exl.
verzendkosten)
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Handwerkbeurs

IJsselhallen
Zwolle

9 t/m. 12 febr.

Borduur &
Plotterbeurs

Lockhorst
Sliedrecht

25 maart 2017

Crea weekend

Broodfabriek 31 mrt. t/m 2
Rijswijk
april

Patchwork &
Quiltdagen

Broodfabriek 7 t/m 9 april
Rijswijk

Nederlandse breien haakdagen

Broodfabriek 19 t/m 20 mei
Rijswijk

Algemene
tentoonstelling
Quiltersgilde
Nederlandse breien haakdagen

Grote kerk
Alkmaar

6 t/m 10 sept.

IJsselhallen
Zwolle

20/21 okt.

Krea Doe

Jaarbeurs
Utrecht

1 t/m 5 nov.

Groet Elvire
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