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Winkelen op afspraak 

Vanwege de lockdown is de winkel voorlopig alleen op afspraak open om bestellingen af te halen 
en om te winkelen. Bel 06 4989 4636 of mail info@quilt-patchwork.nl om af te spreken! 
 

  
 

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 
Avanté  Handi Quilter 18-inch longarm 
Capri  Handi Quilter 18-inch longarm 
Amara  Handi Quilter 20-inch longarm 
Fusion  Handi Quilter 24-inch longarm 
Infinity  Handi Quilter 26-inch longarm 
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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. 
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 1,5 uur privé les op de Handi Quilter longarmmachine, naar keuze de Sweet 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! 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 
 

Sweet Sixteen 
Altijd al een quiltmachine willen hebben? Grijp dan nu je kans! 
 
TE KOOP: SWEET SIXTEEN VAN DECEMBER 2018 
Om plaats te maken is mijn zo goed als nieuwe Sweet Sixteen te koop. Heeft nu 64904 steken 
gemaakt. Onbeschadigd en bijna niet gebruikt; het is een showmodel. Garantie loopt tot 
december 2022. Machine inclusief tafel en bobbinwinder, garen, spoeltjes en alle toebehoren, 
nieuwe overlay en 2 uur les in de winkel. 
Meeneemprijs: nieuwprijs € 6.147,95 nu € 4.925,00 
Voor meer informatie: info@quilt-patchwork.nl 
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Nieuw! 

MELANGE 
Een prachtige basisserie in blauw, creme en roze. 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/1035-melange 
 

 
 

 

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

     

      

https://quilt-patchwork.nl/nl/1035-melange
https://quilt-patchwork.nl/nl/15-achterkantstof


 

4 

WILMINGTON PRINTS 
Pakket met 40 strips in wit of creme tone on tone stoffen met kleine motieven. 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/stoffen/2500-jelly-roll-cookie-dough-q842-15-842.html en 
https://quilt-patchwork.nl/nl/stoffen/2503-jelly-roll-white-out-q842-12-842.html 
 

  
 
TILDA 
Fat Quarters bundels, charm packs en jelly rolls! 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/1006-tilda 
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JELLY ROLLS 
Pakket met 42 stroken van 2,5 inch (42x110 cmx6,35 cm) 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/17-jelly-roll 
 

  
 
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 
 

 
 
FAT QUARTER BUNDELS 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/90-fat-quarters 
 

      

https://quilt-patchwork.nl/nl/17-jelly-roll
https://quilt-patchwork.nl/nl/20-layer-cake
https://quilt-patchwork.nl/nl/18-charm-pack
https://quilt-patchwork.nl/nl/90-fat-quarters


 

6 

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 
 

 

  
 
PANELS 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/863-panels 
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CLOTHWORKS 
Nieuwe pre-cuts van Laurel Burch met zilver en goud metallic 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/1013-laurel-burch 
 

 
 

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

    
 

Project 

Deze zomerse quilt in lits-jumeaux formaat (260x260 cm) is gemaakt van Kaffe Fassett stoffen 
jelly roll en layer cake uit de serie Lipstick. 
Het patroon komt in 210x210 cm uitvoering in Quilt&Zo 76. 
Het machinaal quilten is door ons verzorgd en het gebruikte pantograaf patroon is petal-pushers. 
Zie link: https://quilt-patchwork.nl/nl/46-kaffe-fassett 

  

https://quilt-patchwork.nl/nl/1013-laurel-burch
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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 
 

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 
 
Als de lockdown voorbij is zijn onze openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.30 uur of volgens afspraak 
 

 

http://www.facebook.com/quiltpatchworknl
http://www.quilt-patchwork.nl/
mailto:info@quilt-patchwork.nl

