Nieuwsbrief juli.

Bekijk de webversie

Eerste keer zaterdag opening van de
winkel een succes.
Zaterdag 2 juli was de aftrap van de ruimere openingstijden. Dat hebben
we geweten, het was een succes. Heel wat blije klanten erbij die nu
heerlijk op zaterdag (in de even weken) kunnen komen. Noteer alvast de
data, zo voorkomt u dat u op de verkeerde zaterdag komt.
16 en 30 juli
13 en 27 augustus
10 en 24 september

Quiltreis Elly naar Laura Heine.
Wat was het een succes. Eerst een korte reis van Salt Lake City naar Montana
en daarna een tweedaagse cursus bij Laura Heine. Het was een cursus
speciaal voor winkeliers en lesgevenden. Daardoor kregen we ook informatie
over het maken van stofpakketten bij de patonen. Ook kregen we een kijkje
achter de schermen en mochten we de ontwerpstudio zien en de grote
voorraden stoffen die ze apart heeft staan voor toekomstige collage's. Het
bezoek aan haar winkel was al een belevenis maar daar was het leslokaal in
de botanische tuin nog niets bij. Heerlijk les krijgen en tussendoor genieten in
de tuin. Tijdens de reis hield Elly een blog bij, deze kunt u nog terug lezen.

Elly's blog

UFO cursus collage.
Un Finished Objects oftewel een project wat niet af is. Heeft u een
collagecursus gevolgd bij Elly en de quilt komt jammer genoeg maar
niet af, kom dan naar één van deze UFOdagen. Heeft u net even
dat zetje in de rug nodig of nog wat extra hulp om hem af te maken,
dan is dit de kans. Tijdens deze UFOdagen is er de mogelijkheid om
verder te werken aan uw collagequilt onder leiding van Elly. Deze cursus is aantrekkelijk geprijsd:
€35 voor een hele dag, inclusief koffie, thee en lunch.

Direct inschrijven voor de UFOdag vrijdag 15 juli

Direct inschrijven voor de UFOdag donderdag 1 september

Nu nog grotere collectie collage
patronen Laura Heine
Bij Laura Heine zelf was de keus nog groter dan bij de
groothandel waar we normaal de patronen bestellen.
Een koffer vol met nieuwe patronen, klein en groot
meegenomen en nu al op de website. Is een patroon
tijdelijk uitverkocht en weet u welk patroon u graag wilt,
laat het ons weten dan bestellen we het zo snel
mogelijk!

Direct naar de patronen van Laura Heine

Whatevers: de kleine patronen Laura
Heine

Nieuw in ons assortiment zijn de Whatevers collage patronen van Laura Heine. Dit zijn kleine
quiltjes van 20 x 20 cm. Wij maken ze 25 x 25 cm en spannen ze om een canvasje. We zijn druk
met het ontwerpen van deze quiltjes met onze stoffen. Deze patroontjes zijn los te koop maar
binnenkort ook als patroon met stof. De patroontjes kosten € 10.- en straks met stof zullen ze
tussen de €20 en €25 worden.

Naar de Whatever patronen.

Collage patronen Emily Taylor.
Behalve Laura Heine is ook Emily Taylor een bekende collagequilter. Ook
van haar hebben we nu patronen in de webwinkel. Emily werkt vooral met
stoffen met kleine printjes en probeert schaduweffecten te maken. Ze haalt
haar inspiratie vooral uit de natuur. Emily heeft ook een paar mooie boeken
geschreven met daar al patronen in.

Naar de patronen en boeken van Emily Tayler.

Collage cursus
COLLAGE
Lesgevende: Elly Prins
Data: Donderdag 21 juli 10.00 - 15.30 uur
of Dinsdag 30 augustus 10.00-15.30 uur
Kosten: € 55.Niveau: Iedereen
Inclusief lunch.
Het patroon wat gebruikt gaat worden mag zelf gekozen
worden: of een patroon van de collectie van Laura Heine of
van Emily Taylor.
We gaan deze dag ontwerpen en in principe kom je niet aan
naaimachinewerk toe. Het is de bedoeling dat we zover
mogelijk komen dat je thuis de top kan afmaken.
Natuurlijk krijg je wel tips mee om hem door te quilten en af te werken.

Collagecursus

Wist u...
Wist u dat wij een zeer groot assortiment hebben aan stoffen
110 breed? Totaal ongeveer 3000 stoffen. Zoveel stijlen quilts
en zoveel smaken. Daarom kopen we stoffen bij verschillende
groothandels. We hebben modern, antiek, bloemen,
collagestoffen, batik, felle kleuren, pastel, romantisch...echt zo
veel! Voor de toonbank hebben we drie nieuwe kasten gezet
met deze weken de Marcus en Stof stoffen met antieke prints.
Zoals stipjes en andere kleine printjes. Het zal u verbazen wat
wij allemaal in de kasten hebben staan!

Komt u ons team versterken?
Na heel wat jaren op de longarm gewerkt te hebben gaat
José ons verlaten. Ze verhuist naar de andere kant van het
land. We gunnen het haar; maar wat zullen we haar missen.
Zin om bij ons te komen werken? Neem dan contact op met
Elly per mail of telefoon.
José: Na een workshop collagequilten ben ik nooit meer weggegaan. Van Elly heb ik de kunst
van quilten op de longarm geleerd en er is niet één dag of quilt hetzelfde. Met heel veel plezier
heb ik de afgelopen jaren ontzettend mooie quilts onder mijn handen gehad. Trots en dankbaar
dat ik dit heb mogen doen.

Onze summersale.
Ga naar de aanbiedingspagina om te zien wat we nu allemaal in de aanbieding
hebben. We vullen steeds aan en zorgen dat er een leuk aanbod is van stoffen,
garens en diverse quiltmaterialen.

Direct naar de aanbiedingen.

Geen zomersluiting!
Nog even ons nieuwe adres als reminder.
Rokkeveenseweg 20
2712XZ Zoetermeer
We zijn open op :
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.
En nu ook op de zaterdag in de even weken.

Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u Info@machinequilting.nl toe aan uw adresboek.

