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Zonder sjaal is het maar kaal! In september zijn de eerste
workshops sjaal breien geweest. Het waren gezellige avonden. En
iedereen was verrast over het leuke effect van onze Ondas-wol. Heb
je nog geen tijd gehad? Geen ramp, want in oktober zijn er weer
nieuwe workshops. Langzamerhand komt de verkoop van de
winterwol ook aardig op gang. Kom gezellig even kijken in de winkel
naar de wintercollectie, de eerste in ons bestaan! En laat je inspireren
door de voorbeelden in de winterbreiboeken.
Johtine en Lizzy

4 november: Portugese Zpagetti
Met Zpagetti kun je alle kanten op. Wij
kwamen erachter, dat ze in Portuga de
mogelijkheden van Zpagetti ook hebben
ontdekt. Op donderdag 4 november
(19.00 - 22.00 uur) geven we een
workshop over het Portugese model van
de Zpagetti-tas. Het kost 20 euro.
Breng je eigen haaknaald mee. Dit is
een workshop voor de gevorderde
haakster!

29 september: Onze kraam op de seniorendag in
De Drie Lelies te Puttershoek werd druk bezocht.

Workshops in OKTOBER
Sjaal breien (beginners en gevorderden):
* Donderdag 7 oktober, 19.00 - 22.00 uur (17,50 euro)
* Woensdag 13 oktober, 9.30 - 12.30 uur (17,50 euro)
* Dinsdag 26 oktober, 19.00 - 22.00 uur
Zpagetti (beginners en gevorderden):
* Donderdag 21 oktober, 19/00 - 22.00 uur (40 euro)

Workshops in NOVEMBER
Feestelijke sjaals breien / haken (gevorderden):
* Woensdag 10 november, 9.30 - 12.30 uur (22,50 euro)
* Donderdag 11 november, 19.00 - 22.00 uur (22,50 euro)
Vilten tas breien (beginners en gevorderden):
* Dinsdag 23 november van 19.00 - 22.00 uur (20 euro)

Minder licht buiten, meer licht
binnen!
In het laatste weekend van oktober
zetten we de klok een uur terug. Het
is dan ʼs avonds eerder donker. Juist
dan heb je behoefte aan goed licht
op tafel bij het handwerken. Daarom
hebben we ons assortiment
uitgebreid met verschillende soorten
daglicht-lampen. Er zit ook een loupe
bij. Dus ideaal om een handwerkje bij
te doen. In de winkel vertellen we je
er graag over en op de toonbank
staat een demonstratiemodel.

Je kunt je opgeven voor de workshops via de mail,
maar bellen mag natuurlijk ook.
Tussendoor kunnen er nieuwe data bijkomen. Hou dus
ook regelmatig onze website in de gaten! want daar
komen ze allemaal op!

Nieuwe workshops
We zijn ook bezig met nieuwe workshops, zoals het maken van
poefs en borduren van plastic stramien. Deze workshops zijn
we nog aan het ontwikkelen. We verwachten er in de
nieuwsbrief van november meer over te kunnen vertellen.
Handwerkwinkel Joli - Schouteneinde 59 - Puttershoek ✆ (078) 676 15 63
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 18.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

