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Nieuwsbrief Minewood Quilting
www.minewood.nl

22 juli 2011

Nieuws: Rocking Kaleido-Star in septembernummer Quilt en Zo
Wat de leden van de From Marti and Me Club al weten, maar
de overige lezers van de nieuwsbrief nog niet, is dat er in
het septembernummer van het blad Quilt en Zo een inter-
view komt met Marti Michell, en een patroon van een van
haar quilts. Omdat ik heb bemiddeld bij het regelen van het
interview en in overleg met Marti de quilt heb uitgezocht,
wordt er in Quilt en Zo ook aandacht besteed aan Minewood
Quilting. Ik heb de quilt zelf ook gemaakt en hij is op de
longarm machine gequilt door Elly Prins. Het was een enorme
klus in korte tijd, maar hij is heel mooi geworden, al zeg ik
het zelf :-) . Hiernaast zie je een klein stukje: pas bij het
verschijnen van het blad Quilt en Zo kan ik het geheel onthullen.  De maat is 86 x 86 inch
(218 x 218 cm). Er is een pakket beschikbaar in de stoffen waarin ik hem heb uitgevoerd
(genoeg stof voor de bovenkant en de afwerkbies, € 125) en hij zit in het cursusaanbod
van het najaar (zie hieronder).

Open Dag: presentatie cursussen en workshops
We gaan het nieuwe seizoen van start met een Open Dag op vrijdag 2 september van 11.00
— 16.00 u. Je kunt de voorbeelden zien van het nieuwe cursusprogramma, dat inmiddels
ook op de website staat.
Er is een aantal nieuwe cursussen en workshops. Allereerst natuurlijk de Rocking Kaleido-
Star (cursus van drie bijeenkomsten, avonden of ochtenden). Verder komt  Petra van Hui-
zen naast de populaire tweedaagse workshop Machine Quilten voor beginners , een aantal
nieuwe workshops geven: een dagworkshop Machine Quilten voor gevorderden, waarin je
leert verenpatronen te quilten, en een tweedaagse workshop Trapunto op de naaimachine.
Ook zijn er nieuwe cursussen voor liefhebbers van handapplicatie: een dagworkshop Tile
Quilt en een jaarprogramma om het nieuwe patroon van Piece O’Cake Designs, Fresh
Picked Posies, te maken. Ook de dagworkshop Interlocking Hexagons is nieuw.

http://www.minewood.nl/
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Nieuwe boeken
Twee boeken die bij de nieuwe cursussen behoren
hebben we nu ook in voorraad: Tile Quilt Revival
(€ 24,95– bestelnummer TQR) en het patronenpakket
Fresh Picked Posies (€ 18,95 - bestelnummer FPP).
Hierin zitten applicatiepatronen voor alle 12 blokken
op ware grootte.

Nieuwe producten van Karen Kay Buckley
We hebben de Perfect Circles van Karen Kay Buckley binnen. Met deze
cirkels kun je heel makkelijk mooi ronde cirkels van stof maken om te
appliqueren. De kleine set kost € 14,50 (bestelnummer KKB-PC), en de
grote set kost € 16,00 (bestelnummer KBB-PCL). Ook hebben we per-
fecte scharen van Karen: het blad heeft heel kleine groefjes, waar-
door de schaar de stof goed vastgrijpt. Ze knippen heel precies, tot
aan de punt. Het kleine schaartje (op dit
moment in bestelling) kost € 20

(bestelnummer KKB-PSS) en de grote schaar kost € 25
(bestelnummer KBB-PSL). Je vindt ze in de afdeling hulpmidde-
len.  Daar vind je ook filmpjes die het gebruik van de perfect
circles en de scharen laten zien.

Nieuwste patroon in de From Marti and Me Club
A.s. zaterdag 23 juli komt het nieuwste patroon van de From
Marti and Me Club uit, Apple Cores. De tool of the month is the
Apple Core template set. Leden van de club kunnen deze met 20%
korting kopen (€ 14 in plaats van € 17.50.) Er is ook een scrappak-
ketje reproductiestoffen te koop, waaruit je 30 grote apple co-
res kunt snijden (€ 11,50).  Kijk op de site voor alle voordelen van
het lidmaatschap van de club.  Volgende week staat de nieuwste aflevering ook op de site.

Stoffenclubs
We hebben drie verschillende kwartaal stoffenclubs. Als lid van de club krijg je ieder
kwartaal 6 verschillende stoffen toegestuurd, uit de basisserie, de Hollandse stofjes, of
batiks. De basisserie en de Hollandse series zijn redelijk vaste collecties, waar je iedere
keer een keuze uit toegestuurd krijgt. De batikserie heeft ieder kwartaal nieuwe batiks.
Op de website kun je de afbeeldingen vinden van de batiks die in het huidige kwartaal-
abonnement zitten. Je kunt ieder kwartaal besluiten of je nog lid wilt blijven, je hoeft je
dus niet voor een lange periode vast te leggen. Bij iedere kwartaalzending ontvang je een
uitgebreide nieuwsbrief via email, inclusief een patroon. De nieuwe kwartaalaflevering
wordt 1 september verstuurd.
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Bezoek Minewood Quilting op donderdag of vrijdag
Onze webwinkel en cursusruimte is aan huis, en daarom hebben we geen reguliere ope-
ningstijden. Wil je een keer langskomen, dan ben je van harte welkom op donderdag of
vrijdag, maar bel of mail eerst even om een afspraak te maken.

Gesloten wegens vakantie
Tussen 30 juli en 14 augustus ben ik gesloten (lekker naar Portugal!). Je kunt in die tijd
natuurlijk wel bestellingen plaatsen. Vanaf 15 augustus worden ze zo snel mogelijk ver-
werkt.

Veel quiltplezier!

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