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Nieuwe winkel 
Onze nieuwe winkel is alweer vanaf juni 2018 open! 
Dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.30 uur. 
 

   
 

Opruiming 
We maken ruimte voor nieuwe collecties en daarom zijn er een groot aantal stoffen met 
25% korting t/m 25 januari a.s. OP=OP. U vindt ze onder het kopje actie in de webwinkel. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/816-actie 
 

Aanbieding quiltservice 
Uw quilttop is klaar. Wat nu? Zelf quilten kan u veel voldoening geven. Maar heeft u hiervoor geen 
tijd of ziet u ertegen op dan kunnen wij u helpen met machinaal quilten of rijgen. Keuze uit meer 
dan 100 pantograaf patronen! 
Tot 1 februari a.s. zijn alle pantograafpatronen, inclusief garen, € 40,00 p/m2. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/quiltservice/955-quiltservice.html 
 

Aanbieding Aurifil 
Naaibox van Aurifil voor 12 grote klossen. Afmeting: 25x17x4 cm, inclusief klos wit Aurifil garen 
dikte 50 van 1300 meter 
 
Van € 19,90 voor € 14,95 

NIEUWSBRIEF 
 

Voorjaar 2019 

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/816-actie
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/quiltservice/955-quiltservice.html
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Handi Quilter 
Als dealer van Handi Quilter hebben wij een assortiment linialen, stencils, accessoires en machines 
in de winkel en webwinkel. De machines kunt u kopen, maar ook huren om uw eigen creatie te 
quilten. Tevens geven we longarmlessen. 
 

 
 
Koop machines 
Sweet Sixteen Handi Quilter 16-inch longarm 
Simply Sixteen Handi Quilter 16-inch longarm 
Avanté  Handi Quilter 18-inch longarm 
Amara  Handi Quilter 20-inch longarm 
Fusion  Handi Quilter 24-inch longarm 
Infinity  Handi Quilter 26-inch longarm 
 
Huur machines 
Wil je zelf je eigen quilt op een longarmmachine quilten? Dat is mogelijk in onze winkel (na 2 uur 
uitleg en les op de machine, zie hieronder)! Je huurt per dagdeel (3 uur) onze longarmmachine en je 
neemt je eigen quilt mee. Garen voor de longarm kun je bij ons kopen. Je quilt met een pantograaf-
patroon of uit vrije hand. Ik ben in de buurt voor hulp en vragen. 
Je kunt een dag(deel) afspreken wanneer dat jou goed uitkomt.  
Sweet Sixteen: € 50 per dagdeel van 14.00-17.00 uur, inclusief koffie/thee, exclusief garen. Losse 
of extra uren kosten € 25,00 per uur. 
Simply Sixteen: € 60 per dagdeel van 14.00-17.00 uur, inclusief koffie/thee, exclusief garen. Losse 
of extra uren kosten € 25,00 per uur. 
Amara: € 70 per dagdeel van 14.00-17.00 uur, inclusief koffie/thee, exclusief garen. Losse of extra 
uren kosten € 25,00 per uur. 
 
Lessen machines 
Je krijgt 2 uur privé les op de Handi Quilter longarmmachine, naar keuze de Sweet Sixteen, Simply 
Sixteen of Amara. Daarin leer je: het inspannen/vastzetten van de quilt, het instellen van de 
steekspanning, het inrijgen van het garen en natuurlijk hoe te quilten! 
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Daarna kun je de machine huren om je eigen quilt op de longarm-machine te quilten! Je kunt de les 
afspreken wanneer dat jou goed uitkomt.  
Kosten: € 50 per 2 uur, inclusief koffie/thee, stof, tussenvulling en garen. 
Losse of extra uren kosten € 25,00 per uur. 
 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/869-handi-quilter 
 

Nieuwe series 

MODA 
Gradients is een vrolijke serie met bloemen, cirkels en strepen in de kleuren groen, geel, blauw, 
paars, rood, roze en wit ontworpen door Lella Boutique. Bestaande uit 15 verschillende prints. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/910-gradients 
 

 
 
QT FABRICS 
Enchanted Floral is een serie met bloemen ontworpen door Turnowsky in de kleuren groen, roze, 
paars, groen, blauw en geel. Bestaande uit 22 verschillende prints. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/911-enchanted-floral 
 

 
  

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/869-handi-quilter
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/910-gradients
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/911-enchanted-floral
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STOF A/S 
Quilters Shadow is een basisserie met gewolkte stoffen. Bestaande uit 120 verschillende kleuren. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/922-quilters-shadow 
 

 
 
GÜTERMANN 
Marrakesch is een serie met kleine motieven, klassieke patronen, cirkels en mandala’s in de 
kleuren blauw, rood, roze, wit, beige, naturel, rood, groen, paars en oranje.  
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/874-marrakesch 
 

  
 
Marrakesch is ook gebruikt als pakket voor de mysteryquilt in Quilt&Zo. 
Onderstaand de mysteryquilt gemaakt door Diny Barendsen en verkrijgbaar als pakket. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/stoffenpakket/1308-pakket-mystery-quilt-quiltzo-47-
t-m-50.html 
 

   

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/922-quilters-shadow
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/874-marrakesch
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/stoffenpakket/1308-pakket-mystery-quilt-quiltzo-47-t-m-50.html
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/stoffenpakket/1308-pakket-mystery-quilt-quiltzo-47-t-m-50.html
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Portofino is een serie met bloemen, veren, cirkels, sterren en strepen in de kleuren blauw, wit, 
roze, crème, paars, geel en rood. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/898-portofino 

 
BENARTEX 
Cat-i-tude 2 is een serie met katten ontworpen door Ann Lauer van Grizzly Gulch Gallery in de 
kleuren groen, roze, paars, zwart, blauw en wit. Bestaande uit een panel met bijpassende stof. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/932-cat-i-tude-2 
 

 
 
My Happy Place is een serie met naaigerei ontworpen door Cherry Guidry in de kleuren roze, 
geel, groen, blauw, oranje en wit. Bestaande uit een panel met bijpassende stof. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/933-my-happy-place 
 

 
 
ANDOVER FABRICS 
Dragonheart is een kinderserie met draken, ridders en kastelen in de kleuren oranje, rood, groen, 
blauw, zwart, bruin en wit. Bestaande uit een panel met bijpassende stof. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/934-dragonheart 

 

 
 

  

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/898-portofino
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/932-cat-i-tude-2
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/933-my-happy-place
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/934-dragonheart
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ZWEIGART 
Essentials is een basisserie in naturel met kleine motieven in de kleuren wit, gebroken wit, grijs en 
crème. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/935-essentials 
 

 
 
GOBELINS 
De collectie is aangevuld met een prachtige serie Gobelin stoffen. Deze stoffen zijn stevig en hebben 
een breedte van 140 cm. Ideaal voor het bekleden van meubels, het maken van (woon)kussens, 
tassen en kleding. 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/896-gobelin 
 

 
 

 
 

 
 

Stofpakketten 
We hebben een aantal pakketten inclusief patroon. 
Zoals het paperpiece pakket locomotief met wagon; compleet met stof voor zowel voor- als 
achterkant én binding, vulling, uitgebreide omschrijving en patroon voor € 25,00! 
Zie voor alle pakketten link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/85-stoffenpakket 

  

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/935-essentials
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/896-gobelin
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/85-stoffenpakket
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Workshopprogramma 2019 
Mariëlle geeft de workshops met de hand, zoals 
hexagon https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/971-workshop-hexagon-met-de-
hand.html 
katmozaïek https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/1233-workshop-kat-mozaik.html 

  
 
Esther geeft de workshop Free Motion Quilten op de naaimachine deel 1, 2 en 3 en het werken 
met rulers. Deze zijn per deel afzonderlijk te volgen. 
Zie: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/829-free-motion-quilten 
 

 
 
Rita geeft de workshops gobelin tas maken, blokken op de naaimachine en longarm quilten. 
Deze zijn volgens afspraak elke dinsdag- en zaterdagmiddag te volgen van 14.00-17.00 uur.  
 
Alle workshops zijn 1 dagdeel. U kunt zich in de winkel of via de webwinkel opgeven. 
Voor alle workshops zie link: http://www.quilt-patchwork.nl/nl/814-workshops 
 

Quiltlessen 
Mariëlle leert u in 8 dagdelen alle technieken van de basis van het patchwork en quilten 
zoals stitchery, vierkante blokken aan elkaar zetten, blokken op de punt zetten, appliceren, 
quilten, stitch in de ditch, en een tas met hengsels maken. Deels met de hand en deels met de 
naaimachine. 
 
Nieuwe serie lessen vanaf 8 maart 

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/971-workshop-hexagon-met-de-hand.html
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/971-workshop-hexagon-met-de-hand.html
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/1233-workshop-kat-mozaik.html
https://www.quilt-patchwork.nl/nl/829-free-motion-quilten
http://www.quilt-patchwork.nl/nl/814-workshops


 

8 

14.00-17.00 uur 
€ 195,00 inclusief koffie/thee en materiaal 
Zelf meenemen: naaimachine, ¼” naaivoetje, garen, schaartje, spelden, restjes borduurgaren, 
steadtler fine pen pigment liner zwart 0,05 mm 
Zie link: https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/1457-try-out-alle-technieken.html 
 

 
 

Quilt Patchwork Club (QPC) 
Elke week is er de QPC in de winkel. Iedereen werkt aan zijn eigen creatie en krijgt hulp bij 
nieuwe technieken. Het is geen Q-bee en ook geen workshop. Ideaal voor iedereen die iets 
nieuws wil leren en regelmatig in groepsverband wil werken. 
 
Elke donderdagmiddag 
15.30-17.00 uur 
€ 25,00 per maand inclusief koffie/thee en iets lekkers 
 

Facebook 
Alle nieuwe stoffen, artikelen, workshops en ander nieuws komen op facebook zodra ze binnen 
zijn! Als u ons liked krijgt u deze automatisch, anders kunt u ons volgen op: 
www.facebook.com/quiltpatchworknl 
 

Handwerkbeurs Zwolle 

Wij staan op de handwerkbeurs in Zwolle in stand 106 van 14 t/m 17 februari a.s. 
We nemen de Handi Quilter longarm Sweet Sixteen mee voor demonstraties. 
Op die dagen is de winkel in Brunssum gesloten. 
Heeft u iets nodig, laat het weten, dan kunnen wij het meenemen naar de beurs. 
 

Graag tot ziens bij Quilt-Patchwork Brunssum! 
Rita de Jong & team 
Rumpenerstraat 18 
06 4989 4636 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.30 uur of volgens afspraak 
www.quilt-patchwork.nl en info@quilt-patchwork.nl 
 

https://www.quilt-patchwork.nl/nl/workshops/1457-try-out-alle-technieken.html
http://www.facebook.com/quiltpatchworknl
http://www.quilt-patchwork.nl/
mailto:info@quilt-patchwork.nl

