Lente 2022

NIEUWSBRIEF
Nieuwe openingstijden
De winkel is open op woensdag, donderdag en zaterdag van 13.30-17.30 uur.

Kennismakingskorting
Rechtstreeks uit Bali hebben we prachtige pakketten van Bali Batiks Originale ontvangen:
jelly rolls, junior jelly rolls, Fat Quarter pakketten, junior Fat Quarter pakketten en 4 meter stukken.
De hele maand februari nu met kortingen van 16 tot 24%!
Zie: https://quilt-patchwork.nl/nl/954-bali-batiks

1

PRE-CUTS
We zijn gespecialiseerd in pre-cuts: keuze uit meer dan 100 jelly rolls, 70 charmpacks,
20 mini charmpack, 35 layer cakes en 60 Fat Quarter bundels!
Onderstaand een greep uit de nieuwste in het assortiment, met een link naar de totale collectie.
JELLY ROLLS
Pakket met 42 stroken van 2,5 inch (42x110 cmx6,35 cm)
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/17-jelly-roll
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LAYER CAKES
Pakket met 42 vierkanten van 10 inch (42x25,4 cmx25,4 cm)
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/20-layer-cake

CHARM PACKS
Pakket met 42 vierkanten van 5 inch (42x12,7 cmx12,7 cm)
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/18-charm-pack
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FAT QUARTER BUNDELS
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/90-fat-quarters

EXTRA BREDE STOFFEN
We hebben veel keuze in dubbelbrede stoffen van 275-300 cm.
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/15-achterkantstof

LABELS
Vergeet niet je creaties af te werken met je naam en datum op deze leuke labels!
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/79-labels
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PANELS
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/863-panels

MODA
Klassieke serie Belle Isle van ontwerper Minick&Simpson
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/1065-belle-isle

FREE SPIRIT
Warme serie Bright van ontwerper Kaffe Fassett.
Verkrijgbaar in jelly roll, charm pack, layer cake en FQ bundel.
Zie link: https://quiltpatchwork.nl/nl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=A20
21.bright&submit_search=
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RILEY BLAKE
Klassieke serie Jane Austen at Home
Verkrijgbaar in panel, FQ bundel en stof aan de rol.
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/1054-jane-austen-at-home

BOEKEN
Patronen voor leuke en eenvoudige projecten met pre-cuts.
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/823-boeken

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 en hebben een quiltservice.

Koop machines
Moxie
Handi Quilter 15-inch longarm
Sweet Sixteen
Handi Quilter 16-inch longarm
Simply Sixteen
Handi Quilter 16-inch longarm
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Avanté
Capri
Amara
Fusion
Infinity

Handi Quilter 18-inch longarm
Handi Quilter 18-inch longarm
Handi Quilter 20-inch longarm
Handi Quilter 24-inch longarm
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
pantograafpatroon of uit vrije hand. Ik ben in de buurt voor hulp en vragen.
Je kunt een dag(deel) afspreken wanneer dat jou goed uitkomt.
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 1-1,5 uur privé les op de Handi Quilter longarmmachine 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! Daarna kun je het geleerde in praktijk brengen.
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

Workshops
We geven workshops op afspraak vanaf 2 personen. Dit kan op woensdag-, donderdag- en
zaterdagmiddag. Kom gezellig naar de winkel en maak bijvoorbeeld deze geweldige toilettas of poef!

Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/workshops/2625-workshop-tas-met-4-binnenvakken.html
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Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/workshops/1929-workshop-exclusieve-poeftuffet.html

Inleverpunt naaimachine reparatie en onderhoud
Je kunt je naaimachine bij ons in de winkel inleveren voor reparatie en/of onderhoud. De monteur
heeft ervaring in alle merken naaimachines en repareert met originele onderdelen.
Binnen 2-3 dagen is je naaimachine klaar. Bel of mail voor een afspraak.

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

Instagram
Alle nieuwe stoffen, artikelen, workshops en ander nieuws komen op Instagram zodra ze binnen zijn!
Als je ons volgt krijg je deze automatisch, anders kun je ons volgen op:
www.instagram.com/quiltpatchworkbrunssum

Nog veel meer
In deze nieuwsbrief staat slechts een deel van alle nieuwe stoffen. Bijna alles staat in onze
webwinkel, maar voor écht alles kom naar onze winkel!

Graag tot ziens bij Quilt-Patchwork Brunssum!
Rita de Jong
Rumpenerstraat 18 Brunssum
 06 4989 4636
www.quilt-patchwork.nl en info@quilt-patchwork.nl
Openingstijden: woensdag, donderdag en zaterdag van 13.30-17.30 uur of volgens afspraak
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