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Nieuwe Zpagetti-ideeën en de kleuren van 2011
De winter is nog niet voorbij maar de voorjaarskleuren zijn al bekend!
We zijn dit jaar begonnen met een nieuwe cursus: sokken breien. Je
kunt op de foto zien dat het een groot succes is. Daarom doen we de
cursus in maart nog een keer.
Met Zpagetti kun je alle kanten op. Wij gaan er deze maand een
vrolijke lentetas van maken. Op 10 februari gaan we nieuwe bollen
inkopen. Dus als je een bepaalde kleur wilt hebben, zet het even op
de mail. Dan brengen wij het voor je mee, als het in voorraad is.
Johtine en Lizzy

17 februari: Zpagetti-avond
Je leert zelf een tas haken van Zpagetti.
Voor €6,50 extra kun je er echter ook voor
kiezen om van een eenvoudige, saaie,
plastic boodschappen tas
een vrolijke lentetas te maken.

Wil je ook van die leuke sokken breien? Doe dan op
1, 8 en 15 maart mee met onze cursus.

Katia breiboeken en nieuwe Ondas/Triana kleuren Speelgoedhondjes maken
De eerste breiboeken van Katia zijn net binnen: baby, kind en voor stichting DESUDO
sportief. We wachten nog op de rest. Ook de nieuwe voorjaarskleuren van Ondas en Triana zijn bekend. Je ziet: Het
wordt al een heel klein beetje lente!
DE KLEUREN VAN 2011
Zpagetti (€ 25,- incl. Zpagetti en haaknaald)
Donderdag 17 februari, 19.30 - 22.00 uur
Kantsjaal breien (€ 15,- exc. Breinaalden en wol)
Donderdag 24 februari, 19.30 - 22.00 uur
Ajourbreiwerk voor de ervaren breister
Speelgoedhondjes maken voor stichting DESUDO
Woensdag 23 maart, 9.30 - 12.30 uur
(Breng je ‘oude’ sokken mee)

Gooi nooit oude schoenen weg
voor je nieuwe hebt. Dat geldt
ook voor sokken. Onder leiding
van Ilse de Zeeuw maak je er
speelgoedhondjes van voor de
stichting Desudo.
Deze stichting verkoopt jouw
speelgoedhondje en gebruikt de
opbrengst voor de opleiding van
blindengeleidehonden.
Je kunt gratis meedoen met
deze workshop.
Meer weten? www.stichtingdesudo.nl

Breien voor beginners (€15,- incl. breinaalden, excl. wol)
We spreken een datum af met de mensen die zich
aanmelden. Deze les duurt één dagdeel. Eventuele
vervolglessen: € 10,Workshop sokken breien, door Lenie van Rijswijk
(3 avonden - €35,- incl. een set breinaalden, excl. wol)
Dinsdag 1 maart, 19.30 - 22.00 uur
Dinsdag 8 maart, 19.00 - 22.00 uur
Dinsdag 15 maart, 19.30 - 22.00 uur
Voor deze cursus moet je redelijk kunnen breien!
Aanmelden kan via de mail, in de winkel of telefonisch.

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

