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Hoi, allemaal
Het jaar is alweer een maand oud, ’t is bijna weer kerst !
Over het algemeen doe ik niet aan goede voornemens met nieuwjaar, maar ik heb
2018 wel uitgeroepen tot het jaar van de grote opruiming. Daarmee bedoel ik dus
niet alleen nette stapeltjes maken, maar de container vullen. Ik wil alle ‘oude
meuk’ kwijt, helaas wil ik dan altijd wel eerst alles zien, dus alle dozen, kratjes
en bakjes doorwerken. Ook de kledingkasten moeten er aan geloven. M.a.w. ik ga
me ook dit jaar niet vervelen!
Diegenen die op facebook in
‘mijn kliekje’ staan, hebben
hem al gezien.
IK HOU VAN HOLLAND, heb
ik hem gedoopt. Tenslotte is
dat ook zo. Hij mag zo rond
april/mei in de kamer hangen,
lekker chauvinistisch.
Het was een gezamenlijk
project van de BBB club,
iedereen kwam met een idee
voor een blok (thema: Holland
dus) en iedereen werkte het
uit op haar eigen manier.
Later vond ik nog een koe en
een schip in een bakje, die
heb ik er ook maar in gestopt.
Ik houd natuurlijk van
ongelijke blokken, dus was het
daarna wel weer een ontzettende puzzel om hem in elkaar te krijgen. Soms moet
ik dan echt even moed verzamelen, in elk geval moet ik er echt zin in hebben,
anders wordt het niks.
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Er zijn inmiddels weer een aantal droomdekentjes af. Dat
wordt inmiddels al weer een hele stapel. De blauwe strippen
lijkt me wel geschikt voor een groter kind. De Jonge dieren
zijn van panels, dus nogal snel in elkaar, maar toch wel leuk
lijkt me. Hier zijn er nog 2 van in de maak.
Tegenwoordig
lukt het bij de
droomdekentjes
veel beter om de
maaksters in te
lichten over dekentjes die
weggeven zijn. Regelmatig ontvang
ik een mail waarin er weer een
melding komt waarin staat dat er
een dekentje weggegeven is.
Ergens in een bakje liggen ook nog blokken voor een paarse strippenquilt en een
zwart/witte. Die kunnen dus ook nog zo in elkaar gezet worden.
Heb ik toch een nieuwe naaimachine ! Mijn ‘oude’ was ook wel erg op leeftijd en
er was al een onderdeel in stukken vanaf gevallen (dubbel transport, toch wel erg
fijn om mee te werken), dus tja … Nou is het natuurlijk voor iedereen best lastig
om je vertrouwde machientje weg te doen, maar het ergste is aan de nieuwe
wennen !!!!! Heel erg verstandig was het dan ook van mij om beide apparaten die
er stonden weg te doen. Het waren allebei Pfaff’s, de 2e had ik ooit 2e hands
gekocht voor in het leslokaal. Als ik er ook maar 1 had gehouden, had er allang
weer een Pfaff’je naast gestaan op de tafel. Nu moest ik wel met de nieuwe aan
de gang en eigenlijk binnen een dag of 2 ging het wel. Nog een maandje en ik
weet niet beter meer natuurlijk.
De laatste Candy Animal,
Wel heel toepasselijk, hoe heet ze ook
alweer? Hermien ? Die koe die in de
bossen loopt?
Deze heeft een schort voor, kan ze
lekker aan de gang in de keuken !
PDF
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Vak 7 – Flying geese
Deel 7 van het borduurwerkje.
Dit deel komt dus rechts onder de
log-cabin blokken.
Het aangegeven vak op het schema
past precies om de borduursteken,
dus je borduurt daarbinnen.
Ben je een nieuwe nieuwsbrief
abonnee, en heb je interesse in dit
patroon, stuur me dan even een
mailtje om de andere delen ook te
kunnen downloaden.
info@ufo-s.nl
Wanneer het hele patroon af is,
komt hij ook op de webwinkel te
staan, maar dat duurt nog wel even.
Klik voor PDF
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‘k Had al een tijdje in mijn gedachten om ergens
een wandje te maken, waarop ik allerlei flauwekul
dat met de maand en/of het jaargetijde te maken
heeft op kan hangen. Nou is er niet veel muur vrij
hier, dus dacht ik dat de bijkeuken wel een goed
idee zou zijn. Leuk, je loopt er zo tegenaan als je
binnenkomt (de voordeur gebruiken we hier
nauwelijks, die zit in de huiskamer, echt niet
lekker met koud weer natuurlijk). Om het hele
muurtje te kunnen gebruiken heb je best een
enorm prikbord nodig en dan zit er ook wel een
limiet aan gewicht natuurlijk. Dus vandaar dat ik
dacht aan zo’n klimrek voor plantjes. Eerst dacht
ik het wit te schilderen, maar ik twijfel nog, laat het voorlopig zo. Met Pasen
kunnen de kippen en eieren er aan en met kerst de elandjes en kerstballen.
De kalender, hartstikke leuk dat er mensen zijn die datums doorgeven hoor. Ik

zie lang niet alles voorbij komen.
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