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Nieuwsbrief Minewood Quilting
www.minewood.nl

17 juni 2010

In deze nieuwsbrief aandacht voor verschillende nieuwe producten.  De zomervakantie
begint ook in beeld te komen. Minewood Quilting zal van 8 juli t/m 29 juli gesloten zijn
wegens vakantie. Je kunt natuurlijk gewoon bestellingen plaatsen in die periode. De be-
stellingen zullen in volgorde van binnenkomst zo snel mogelijk na 29 juli worden verzon-
den. Alle bestellers die tussen 8 en 29 juli een bestelling plaatsen van minstens € 20,
ontvangen een leuk en nuttig extraatje bij hun bestelling.

Afdeling Hulpmiddelen opnieuw ingericht
De laatste tijd hebben we veel nieuwe hulpmiddelen binnen gekregen. Ze zullen de ko-
mende tijd in de webwinkel worden opgenomen. Omdat de lijst zo lang wordt, hebben
we de afdeling Hulpmiddelen in een aantal verschillende afdelingen opgesplitst. Zo kun
je de dingen die je zoekt beter vinden.

Engelse paper piecing
Met de traditionele Engelse manier van patchwork zet je stukjes stof aan elkaar, nadat
je ze om een stevig papiertje hebt vastgezet met een rijgsteek. Vervolgens zet je ze
met een overhands steekje aan elkaar. Er zijn veel patronen mogelijk, niet alleen de
traditionele zeshoekjes. We hebben nu heel leuke producten van Busy Fingers uit
Australië. De pakketjes bestaan uit een patroon, papiertjes in verschillende vormen die
in het patroon worden gebruikt, en acryl malletjes in de vorm van de papiertjes, waar-
mee je de stukjes stof snel op maat kunt snijden. Omdat de malletjes doorzichtig zijn,
kun je patroontjes in de stof heel precies uitsnijden om een leuk effect te bereiken.
We hebben ook pakjes met alleen zeshoek papiertjes, of papiertjes en malletjes.

Met deze pakketjes kun je een
leuk handwerkje samenstellen
dat je gemakkelijk mee kunt ne-
men op vakantie.  Je vindt deze
producten in de afdeling NIEUW
en in de afdeling Hulpmiddelen.

BF PP4     € 31 BF PP9       € 20 BF PP33      € 20

http://www.minewood.nl/
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Stoffenclubs: Dutch Treat, Basis en Batik

1/2 inch zeshoek
met malletje en
100 papiertjes
BF templ 05
€ 10,75

1/2 inch zeshoek
100 papiertjes

BF hex 05
€ 3,75

3/4 inch zeshoek
met malletje en
75 papiertjes
BF templ 075
€ 10,75

3/4 inch zeshoek
75 papiertjes

BF hex 075
€ 3,75

1 inch zeshoek
met malletje en
50 papiertjes
BF templ 1
€ 10,75

1 inch zeshoek 50
papiertjes

BF hex 1
€ 3,75

2 inch zeshoek
met malletje en
25 papiertjes
BF templ 2
€ 10,75

2 inch zeshoek
25 papiertjes

BF hex 2
€ 3,75

Heel handige klemmetjes om de
stof rondom aan de papiertjes
vast te zetten, zodat je de
stof gemakkelijk vast kunt rij-
gen. De klemmetjes hebben
verschillende kleuren.

LK 8   € 8,25

Per 1 juni zijn de nieuwe afleveringen van de stoffen-
clubs verschenen. In iedere stoffenclub ontvang je
per kwartaal 6 stoffen (kwart, halve of hele meters,
naar keuze) plus een gratis nieuwsbrief met een pa-
troon, informatie, een recept en een leuke quilt web-
site. In de clubs spaar je een mooie collectie stoffen
bij elkaar: Dutch Treat (Hollandse stofjes), Basis
(uit de basisserie van Stof) en Batik (Hoffman). De
samenstelling van de zomeraflevering zie je hier. De
Dutch Treat Fabric Club kost € 15, de Basis Club € 18
en de Batik Club € 22,50 (kwart meters, zonder ver-
zendkosten). Je kunt lid worden van de stoffenclubs
in de afdeling Stoffenclubs in de winkel. Dutch Treat

Basis

 Batik
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From Marti and Me Club
De From Marti and Me Club is enorm populair.
We hebben nu twee groepen in Houten: de groep
van 11 uur zit vol, in de groep van 14 u zijn nog

een paar plaatsen.
Een clublidmaatschap is erg aantrekkelijk: gratis maandelijkse patronen, inclusief een
Nederlandse vertaling, gratis nieuwsbrieven en 20% korting op de ‘Tool of the Month’:
de liniaal of de set malletjes waarmee je het patroon snel, gemakkelijk en precies kunt
maken. De patronen zijn zeer uitgebreid, ruim 30 pagina’s, voor verschillende maten
quilts en geven veel informatie over de handigste manier om de hulpmiddelen van Marti
Michell te gebruiken.
Je kunt kiezen voor een clublidmaatschap in Houten: dan kom je de laatste zaterdag
van de maand naar ons toe om je patroon op te halen en een demonstratie van het ge-
bruik van de Tool of the Month bij te wonen. Is dat te ver weg, dan kun je ook kiezen
voor een postlidmaatschap. De maandag na de clubbijeenkomst wordt je patroon en de
nieuwsbrief naar je opgestuurd. Het lidmaatschap in Houten kost € 15 voor 3 maanden,
het postlidmaatschap kost voor Nederland € 19. Alle informatie vind je op de website
in de afdeling From Marti and Me Club. De patronen zijn ook los van de club verkrijg-
baar, en kosten dan
€ 7,50.

Lopende aflevering From Marti and Me Club
Als je je voor 26 juni aanmeldt voor de From Marti and Me Club, krijg je het lopende
patroon van de club: Seven Sisters. De Tools of the Month zijn Template set H en een
van de 60° driehoek linialen: de grote of de kleine. Als je je opgeeft als lid, krijg je het
lopende patroon toegestuurd met een rekening voor het clublidmaatschap. Als je de
tools of the month wilt, stuur dan even een mailtje (info@minewood.nl), of zet het op
je bestelformulier bij je aanmelding, in het vakje: “Uw mededeling aan ons” Je krijgt
de spullen dan toegezonden met een rekening. Ook het patroon Seven Sisters is apart
te bestellen voor € 7,50.

Pakket Seven Sisters
MM-SS-KIT € 35

Template set H kost voor clubleden € 19,15
(normaal € 23,95). De kleine driehoekliniaal kost

€ 15,80 (normaal € 19,75) en de grote driehoekliniaal kost € 18 (normaal € 22,50).

mailto:info@minewood.nl
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Aanbieding van de maand juni
We hebben de aanbieding van de maand mei verlengd tot en met juni: 25% korting op
de Japanse stoffen van Quiltgate. In plaats van € 15 per meter, betaal je tot 1 juli
maar € 11,25 per meter. Minimale afname 0,5 meter. Zo lang de voorraad strekt.

Veel quiltplezier!

Agnes Mijnhout
Vuurvlinderberm 36
3994 WH  HOUTEN
030-6573081
info@minewood.nl

mailto:info@minewood.nl

