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Hoi, allemaal
Dat was leuk ! Zet ik de foto van het
nieuwe borduurwerk op facebook en
krijg ik zomaar een heleboel nieuwe
aanmeldingen voor de nieuwsbrief !
Wat een opsteker na het verlies van
zoveel adressen in januari. Nu maar
hopen dat ik jullie niet teleurstel.
Als ‘tijdverdrijf’ staat deze keer het
schema in de nieuwsbrief, zogezegd de
voorbereidingen. Heb je nog lekker
tijd om na te denken, weer te veranderen etc. We weten allemaal hoe zoiets gaat
toch? Het begin staat verderop in de nieuwsbrief.
Misschien komt het door dat er nieuwe mensen getriggered zijn op de webwinkel,
maar ik kreeg ineens ook wat bestellingen via de webwinkel ! Leuk hoor, maar dan
zie ik ook weer dat er nog heel wat niet op staat, waar ik toch echt graag van af
wil. Dus heb ik er maar weer eens wat aandacht aan besteed en er een nieuwe
subpagina aan toegevoegd. Bij stoffen uitverkoop is er een pagina onder gekomen
met coupons. Dat vind ik zo leuk om zo te noemen,
mijn moeder groef vroeger altijd in de bakken met
coupons in stoffenwinkels. Zij naaide heel veel van
onze kleding en kon daar nogal eens leuke koopjes in
vinden. Dus … wie weet vind jij er ook wel iets tussen?
En als je dan lekker bezig bent….. ook maar een begin gemaakt met er panels op
te zetten. Niet iedereen zal dat weten, maar ik had er indertijd in de winkel wel
heel erg veel. En … daar zijn er ook nog heel wat van. Niet echt handig om met
mooi weer te doen, maar … er zijn toch echt wel uren te vinden waar de zon het
af laat weten.
Klik
Inmiddels ben ik ook begonnen om er panels op te zetten. Als daar nog stoffen
uit dezelfde serie zijn, heb ik het er bij geschreven.
Klik
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Dat weer trouwens ! Hoe warm is het geweest?
Ik werd er zo’n echte Nederlandse klager van, boven de 25º gaat
het licht uit bij mij. Ik kan niet veel meer doen, mijn vingers
lijken wel worstjes en met naald en draad werken is geen optie
meer vanwege de klamme handjes. De warmte zakt in mjin benen
en voeten, waardoor ze ontzettend zwaar voelen. Boven de 30º
barst ik van de koppijn, ik denk vanwege de luchtdruk? Hoe lekker was het dan
donderdag dat het ging regenen ! Dat lucht direct op hè? Het is
altijd fijn te weten dat je niet de enige bent, in de media zag ik
allerlei opmerkingen voorbij komen van opgeluchte mede
Nederlanders. Hier zeggen wij altijd ‘geen temperatuur voor een
Nederlander’. Verhuizen naar noordelijker landen is voor mij
geen optie, ik moet er niet aan denken dat de dagen in de winter
dan nog korter zijn. Dus … we nemen het maar zoals het is hè?

Het 9e patroon in de serie woonvormen. September,
weer naar school, dus de fiets tegen het
hek. In dit geval wordt de woonvorm niet
geappliceerd, maar is het de
achtergrond in schoolhouse blokjes. Het
hek wordt geborduurd en de fiets is een
combinatie van appliceren en borduren.
€ 8,- Zoals gebruikelijk is deze ook
verkrijgbaar bij Farmyard Quilting Design in Rozenburg.

Een nieuwe Candy Animal, deze maand de aap !
Hij heeft een lekker banaantje.
Het patroon staat inmiddels in de webwinkel.
PDF
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Het leek mij beter om alles in PDF’jes te zetten en de links er naar toe in de
nieuwsbrief. Dan heb je uiteindelijk een keurig patroon na 10
maanden. Als ik het in de nieuwsbrief schrijf dan wordt
afdrukken heel rommelig.
Sla ze allemaal op in een bestandje, later kan je eventueel
dingen weggooien, maar de link vindt je niet meer terug.
De “oude” nieuwsbrieven in de webwinkel staan ook in PDF en
daarin kan je de links niet aanklikken.
Van het schema zijn 2 verschillende PDF’s, een op A4 en een op A3. Als je op A3
kan afdrukken heeft dat de voorkeur natuurlijk, heb je alleen A4 dan gaat dat
ook best hoor, maar houd je leesbril dan bij de hand.
Klik voor PDF A3
Klik voor PDF A4
Klik voor voorbereidingen PDF VB
Mocht je nog op zoek zijn naar linnen om op te borduren, er staan er op de
website ook verschillende. Kom je er niet uit, stuur me gerust een mailtje. In het
patroon van de voorbereidingen (VB) staat hoeveel stof je nodig hebt.
Klik
Pasgeleden hoorde in van Gemma (Farmyard Quilting Design) dat ze naar de
beurs in Gent gaat. Omdat het klantenbestand uit België nogal groeit bij haar,
heeft ze besloten dat eens te proberen. Gent is natuurlijk een hartstikke leuke
stad, wie weet iets voor een weekendje ofzo? De
beurs is van vrijdag 10 t/m zondag 12 november in
de Flanders Expo in Gent. ‘k Wilde jullie het toch
even laten weten.
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Geen veranderingen in de kalender volgens mij.
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