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Op 21 maart begint de lente! Nee, het is ons niet in de
bol geslagen. Maar we verwachten toch wel dat de
temperatuur gaat stijgen. Dus hebben we de winkel maar alvast
aangepast. De wintercollectie is uit zicht en blijft op de
achtergrond meedraaien. Een deel van de winterwol verkopen
we voor een aantrekkelijke prijs. Vanaf nu staan de
zomergarens volop in de schijnwerpers. We beginnen deze
maand ook met workshops Hardanger borduren. Elke
workshop bestaat uit twee avonden.

Johtine en Lizzy

Hele bollen, halve prijzen
De kwaliteiten ‘Bravo big’ en ‘Merano’
verkopen we in bollen van 200 gram.
Ze zijn bij uitstek geschikt voor warme
sjaals en cols. Deze maand verkopen
we de Bravo big’ voor € 2,95 per bol en
v
de ‘Merano ’ voor € 4,50. Ook de
kwaliteiten ‘Tikal’ en ‘Sfera’ (100 gram)
gaan voor de halve prijs weg!

De workshopruimte is al volop in gebruik.

Cursusaanbod

Hardanger borduren

Workshop Zpagetti (€25,-)
6 maart, 19.30 – 22.00 uur
28 maart, 19.30 – 22.00 uur
incl. haaknaald en zpagetti

In de nieuwsbrief van januari schreven we
over de workshop Hardanger borduren. We
merkten aan jullie reacties dat hier veel
belangstelling voor is.

Workshop Hardanger borduren (€25 )
12 & 26 maart, 19.30 – 21.30 uur
2 & 16 april, 19.30 – 21.30 uur
11 & 25 april, 19.30 – 21.30 uur
excl. materiaal

Paastip
Dit jaar valt Pasen vroeg: op 8 en 9
april. Een originele versiering voor je
paastak is een gebreid paasei. Het is
een variant op de succesvolle kerstbal.
Ons advies voor de Pasen is simpel:
Brei je eigen ei!

Je leert de basistechniek, knippen en
omwikkelen van de draden. De cursus kost
€ 25 voor twee avonden. Het borduurpakket
komt daar bij (€5,50) en een speciale schaar
(€ 11,75). De schaar kun je ook lenen. De
data staan in het cursusaanbod.
Ik wil me aanmelden voor de workshop Hardanger.

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

