
Zo vlak voor de zomervakantie nog een paar leuke workshops in de Winkel van 
Jeannette èn bij Beach House Key West! 
Aanmelden kan via info@dewinkelvanjeannette of in de winkel. Je aanmelding is 
pas definitief wanneer het verschuldigde cursusgeld is voldaan. Bij annulering 
tot 1 week voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering 
binnen deze week ben je de materiaalkosten verschuldigd. Je krijgt dit materiaal 
dan wel!

De workshops in de winkel:(altijd inclusief koffie/thee + iets lekkers erbij)

maandag 11 mei: RXL-kussen haken.
Leuk zo'n kussen voor in de tuin of op het balkon, maar ook 
gewoon voor binnen! Een ideale workshop voor de beginnende 
haakster maar ook voor gevorderden gewoon heel gezellig!
Kosten zijn 35 euro, dit is inclusief 2 bollen Ribbon XL + 
haaknaald nr 10.

dinsdag 12 mei: Zomerkolletje breien met gevallen steken.
Leuk om te leren breien op een rondbreinaald. Ook continentaal 
breien komt aan bod.
Kosten zijn 32,50, dit is inclusief 1 bol Sol Dégradé of 
Esperanza + rondbreinaald nr. 6.

maandag 18 mei Mochilla-tas haken. Deze workshop bestaat uit 2 avonden. We 
beginnen de  1e avond met de bodem èn we kijken naar

maandag 8 juni hoe je zelf een patroon kunt maken. Natuurlijk kun je ook 
gebruik maken van de bestaande patronen die beschikbaar zijn. 
Tijdens de 2e avond beginnen we dan aan het patroongedeelte.
Voor de liefhebbers wordt er tijdens een strandworkshop een 
koord geknoopt m.b.v. de zgn. Kumihimoschijf. (zelf 
haaknaalden meenemen!)

Naast deze workshops is er iedere 3e zaterdag van de maand een 10-tjesworkshop 
(zie facebook voor actuele informatie) In principe worden er tijdens de 
zomerperiode verder geen workshops gehouden maar misschien is er ergens ineens 
de gelegenheid of aanleiding voor een leuke workshop. Houd ook hiervoor facebook 
in de gaten!

Strandworkshops bij Beachhouse Key West. (inclusief koffie/thee, drankje en 
hapje)

Woensdag 3 juni Zomertas haken met Claire Boeter, bekend van haar eigen 
Donderdag 4 juni garenlijn “ByClaire” en het boekje “Haakgeluk”

kosten zijn 37,50. Dit is incl. 2 bolletjes katoen voor het 
tasje, katoenen hengsels + gebruik van garen voor de 
bloemtjes. (zelf haaknaald 3/ 3,5 meenemen)

Woensdag 10 juni Entrelac haken.
Een hele leuke techniek om bijvoorbeeld een sjaal of 
deken(tje) mee te maken.
Kosten zijn 35 euro, dit is incl. 5 bolletjes katoen.
(zelf haaknaald nr 5 meenemen)

Woensdag 17 juni Granny driehoekjes haken. Leuk om een vlaggenslinger te maken 
of om je strandtas te pimpen!
Kosten zijn 35 euro, dit is incl. 5 bolletjes katoen.
(Zelf haaknaald 3/3,5 meenemen)

Woensdag 24 juni Koord knopen met de Kumihimoschijf. Voor je zelf gemaakte 
Mochilla-bag of om leuke armbandjes te knopen.
Kosten zijn 25 euro. Dit is incl. voldoende garen.


