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Het is bijna Pasen! Daarom hebben we dit keer de
paaseieren in de boom gehangen. Inderdaad, de bekende
ballenbreiers Arne & Carlos uit Scandinavië hebben hun
patroon van kerstballen aangepast. Die staan in hun nieuwste
boek ‘Breien op hun paasbest.’ En het resultaat is erg leuk. Kijk
maar in onze etalage. De feestdagen hebben dit keer geen
invloed op onze openingstijden.
Goede Vrijdag is de winkel gewoon open en op maandag zijn
we altijd gesloten!

Johtine en Lizzy

Aanbieding van de maand
Deze maand hebben we weer leuke
aanbiedingen van twee kwaliteiten
wol. TUL en SOLE komen uit de
Katiafabrieken.
In april betaal je bij ons maar € 2,95
per stuk in plaats van € 3,95.
Twee bollen kosten slechts € 4,95!
We hebben allemaal lichte, zomerse
kleuren in de collectie. Echt iets voor
de lente! v

Het resultaat na 2 avonden Hardanger borduren

Cursusaanbod

Hardanger borduren

Workshop Hardanger borduren (€25 )
11 & 25 april, 19.30 – 21.30 uur
excl. materiaal

Ik meld me aan voor de workshop Hardanger.

Gratis breiboek
Bij aankoop van 5 bollen LARRA BATIK
of SOFT FUN BATIK krijg je het
breiboek Zomertoppers van
Scheepjeswol gratis mee.

“Het is een priegelwerk, maar ik vind het
hartstikke leuk!”, zegt een van de
deelneemsters aan de workshop Hardanger
borduren.
In twee avonden leer je de basistechniek,
knippen en het omwikkelen van de draden.
We hebben nog plaats op 11 en 25 april

De cursus kost € 25. Het borduurpakket
voor het kussentje komt daar bij (€5,50) en
eventueel een speciale schaar (€ 11,75).
Maar die kun je ook van ons lenen.

Zolang de voorraad strekt!
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

