
Workshops Najaar 2014 
Alle avond workshops zijn van 19.00 – 21.00 uur. 

De zaterdagworkshops zijn van 10.30 – 12.30 uur. 

Wat er met de 10tjes workshops wordt gemaakt wordt steeds 1 à 2 weken van te voren op Facebook 

bekend gemaakt. 

Het “BOM” patroon ontvang je op de zaterdag van de workshop. Dat blijft dus steeds een verrassing. 

Het minimum aantal deelnemers is 4, het maximum is afhankelijk van de workshop. 

Inschrijven kan via mail (info@dewinkelvanjeannette.nl) of in de winkel. Het curusgeld moet bij 

aanmelding worden voldaan (sorrie, ik moet hier echt strenger in worden) en pas dan is de aanmelding 

definitief. De annuleringskosten bedragen de kosten voor het materiaal. 

Als je je aanmeldt voor één of meerdere workshops, ga je accoord met het bovenstaande. 

In december zullen er weer wat workshops zijn die betrekking hebben op de dan naderende feestdagen, 

hou ook hiervoor Facebook in de gaten! 

 

15-9 Haken voor beginners. 

 We maken een haaknaaldenmapje in diverse basissteken. 

 De workshop is inclusief 1 bolletje katoen + 1 haaknaald    20 euro 

 

20-9 10tjes workshop        10 euro 

 

23-9 Breien voor beginners. 

 We leren hier de basis; opzetten en recht en averecht breien. 

 De workshop is inclusief 1 bol Bravo Big + breinaalden.    25 euro 

 

29-9 Kantbreien. We beginnen met een rechte sjaal en ontdekken het nut  

 van de “lifeline” en stekenmarkeerders. 

 De workshop is inclusief 5 bolletjes wol (voldoende voor de sjaal) en een 

 pakje markeerringetjes.        40 euro 

  

1-10 Knooking. 

 Het ziet er uit als breiwerk maar je werkt met een speciale haaknaald. 

 We maken een col. De workshop is inclusief 4 bollen Mille II + 1 knook. 37,50 euro 

 

4-10 CAL-dag. Dit wordt een bijzondere dag en heeft alles te maken met dè deken. 

 Aan de invulling wordt hard gewerkt, hou Facebook in de gaten! 

 

6-10 Tunisch haken. 

 Een leuke speciale techniek met ook weer een speciale haaknaald. 

 We maken een kussenhoes (de voorkant). 

 De workshop is inclusief 3 bollen Mille II + een tunische haaknaald.  32.50 euro 

 

11-10  BOM (Block of the Month) Iedere 2e zaterdag van de maand haken we een 

 nieuw block en dit doen we 9 maanden lang. Met de 9 blokken kun je 

 een kussen maken maar natuurlijk kun je ook van ieder blok meerdere 

 exemplaren maken zodat je er een deken van maakt. 
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 Deze workshops zijn inclusief 9 bollen katoen in kleuren naar eigen keuze. 50 euro 

 

13-10 Mollie Flowers haken. 

 Deze schattige bloemetjes kun je overal voor gebruiken. 

 De workshop is inclusief 2 bollen Cool Wool.     25 euro 

 

14-10 Breien op maat.        35 euro 

11-11 Deze workshop bestaat uit 2 avonden en je leert hoe je een werkstuk kan 

 maken dat op jouw lijf geschreven is of een patroon zodanig aanpast. 

 

18-10 10tjes workshop        10 euro 

 

20-10 Grannies haken. 

 In deze workshop leer je grannies te haken in verschillende kleuren. 

 De workshop is inclusief 3 bolletjes katoen.     25 euro 

 

25-10 CAL 

  

29-10 Sokken breien. De workshop bestaat uit 3 avonden. 

12-11 De workshop is inclusief 1 bol sokkenwol naar keuze (voldoende voor 1 

26-11 paar sokken) en de naalden.        60 euro 

 

3-11 Kattukse Mus breien. 

 In deze workshop maken we een begin met de Kattukse Mus, naar een 

 patroon dat ik zelf gemaakt heb, gebaseerd op de Katwijkse Visserstrui. 

 Op 5 naalden met kabeltjes. De workshop is inclusief de wol + naalden 27,50 euro 

 

8-11 BOM 2 

 

17-11 Fair Isle breien. Het is weer helemaal hot! Patronen inbreien. 

 Vanavond leer je de basis van het inbreien van de kleine patronen. 

 De workshop is inclusief wol + naalden + een prachtig patronenboek.  37,50 euro 

 

22-11 10tjes workshop        10 euro 

 

29-11 CAL 

 

13-11 BOM 3 

 

20-12 10tjes workshop        10 euro 


