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Daar is die weer !
Ook deze maand ben ik nog behoorlijk bezig geweest achter de computer, er is
zoveel te leren ! Bijvoorbeeld, waarom lukte het toch niet bij jullie om de linken
aan te klikken?? Sorry, mijn fout, ik had ze er niet goed in gezet. Nu weet ik hoe
ik dat moet doen, tenminste dat hoop ik. Laat het me weten als het weer niet
lukt, ik wil het echt graag goed doen.
Boven de tekst, staat een link naar de PDF versie van de nieuwsbrief, ik hoorde
dat een enkeling de nieuwsbrief uitprint en dat was vanaf de mail of het blog wel
even schrikken. De tekst komt dan veel kleiner over, en tja, we zitten wel in het
50+ circuit, dus een beetje duidelijke tekst is fijn.
Heb wel in de gaten, dat als je de PDF gebruikt, de links niet meer werken.
Kijk dan eventueel even op het blog in de brief, van daar kan je wel een link
volgen. www.stitchingwithelvire.blogspot.nl
Ik heb nog steeds van heel veel adressen in de lijst geen nieuwe inschrijvingen,
maar heb besloten er niet meer achteraan te gaan. Het kost zoveel tijd, ik ga er
maar vanuit dat diegenen die echt wilden inschrijven dat gedaan hebben. Het
blijft trouwens altijd nog mogelijk om in te schrijven hoor.
www.twinkeltjevanufos.nl/contact
Op de website kan je inmiddels ook bij de tips & trucs doorklikken naar de
PDF’jes. Nu ik toch zo bezig was (en zoveel leerde) heb ik dat ook maar gelijk
even gedaan.
Helemaal vergeten om te vermelden dat er € 233.20 in de
goede-doel-pot zat ! Dit is overgemaakt aan Stichting het
vergeten kind. Leuk bedrag toch?
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Onderwijl heb ik me toegelegd op een serie kleine
quiltjes, dat was echt leuk om zo tussendoor te doen.
Je kan er quiltjes van maken, maar ook als
kussenovertrek of placemat lijken ze mij leuk.
Niet te moeilijk, kleine werkjes en wie weet, een nieuwe trekker voor de
nieuwsbrief en webwinkel. Ze komen als gratis patroon in de webwinkel te staan,
maar je kan ze ook via de nieuwsbrief downloaden. Eerst een algemene
beschrijving van de ondergrond.
De eerste is het schaap, ze heeft een warme das om.
Bij Gemma , zag ik dat ze ook leuke wol scraps heeft,
heel erg leuk om voor het schaapje en zijn dasje te
gebruiken! De voorbeelden komen ook een tijdje bij
Farmyard Quilting Design in Rozenburg te hangen, dus
als je ze in het “echt” wilt zien, kan je daar terecht.

Het worden er weer 12, ik heb toch echt
iets met de kalender geloof ik?

Er is ook weer een nieuw patroon van een
maandquitje, juli. Een bijenkorf op een achtergrond
van hexagonen. Patroon € 8,Leuk om bijenknoopjes (die je natuurlijk altijd al
onweerstaanbaar vond) op te naaien.
Het voorbeeld en de patronen gaan ook weer naar Rozenburg, en het staat
inmiddels ook op mijn webwinkel.

Ergens kwam ik dit tekstje tegen, dat slaat helemaal
op mij. Hier is het zelfs de bedoeling, dat er niet
tegen mij gesproken wordt, ’s morgens voor ik koffie
op heb.
Ik dacht, daar kan ik wel wat mee.
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Een quiltje (mag ik eigenlijk niet zo noemen, want het
is niet gequilt).

Of een klein schildje (onderzetter?).

© ’t Winkeltje van UFO’s, Zuidland

www.twinkeltjevanufos.nl

In de kalender staan de handwerkdagen in Rijswijk, kennelijk was er eerst een
andere datum gepland. Hij is een week naar voren gezet, dus mocht je eerder
informatie gezocht hebben, wijzig dat dan even in je agenda.
Borduur &
Plotterbeurs

Lockhorst
Sliedrecht

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
Europese Quilt
Kampioenschappen

Grote kerk
Alkmaar

6 t/m 10 sept.

Mecc
Maastricht

19 t/m 22 okt.

Handwerkdagen

Broodfabriek 29-30 sept.
Rijswijk

Nederlandse breien haakdagen

IJsselhallen
Zwolle

20/21 okt.

Krea Doe

Jaarbeurs
Utrecht

1 t/m 5 nov.
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