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Nieuw cursusaanbod
Het aanbod aan cursussen en workshops voor de eerste helft van 2012 staat nu op de web-
site.  Op vrijdag 27 januari 2012 van 11—15 u. hebben we open dag. Dan kun je de voor-
beelden van de cursussen en workshops komen bekijken en je aanmelden. Aanmelden kan
ook via de website, houd er rekening mee dat sommige cursussen snel vol kunnen zitten!
Nieuw in het cursusaanbod is een doorlopende cursus met maandelijkse bijeenkomsten on-
der de naam Marti Michell Academie. In deze cursus kun je aan de slag met de malletjes
en linialen van Marti Michell. Je kiest zelf waar je aan wilt werken, en je krijgt uitleg en
begeleiding op maat.

Uitverkoop op open dag
De open dag van 27 januari is ook het moment waarop we flink opruimen in de voorraad.
Stoffen, patronen, tijdschriften: er zullen veel interessante aanbiedingen zijn.

Nieuwe producten van Marti Michell
We hebben twee heel interessante nieuwe producten van
Marti binnen. De Deluxe Corner Trimmer & Hand Piecing Aid
is een handig hulpmiddel voor het werken met de hand én met
de machine.  Je kunt van veel verschillende maten hoeken de
overtollige hoekjes  afsnijden , waardoor de stukjes precies
op elkaar passen, voor zowel hand– als machinewerk. Met de
gaatjes die op precies 1/4 inch van de rand zitten, kun je de
naailijn markeren voor het naaien met de hand. Zo kun je precies snijden met een rolmes,
combineren met werken met de hand. Aan de lange kant zit in het midden een gaatje (in
het paarse cirkeltje), waar je de naald van je naaimachine in kunt laten zakken. Dit gaatje
zit precies 1/4 inch van de rand: langs de rand van de corner trimmer kun je dan een stuk-
je tape of een stapeltje plakbare memopapiertjes plakken voor het instellen van een per-
fecte 1.4 inch naadtoeslag. Je vindt de Deluxe Corner Trimmer in de afdeling NIEUW en
in de afdeling Marti Michell templates, linialen en boeken. Bestelnummer: MM 8217, prijs
€ 14,95
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Ook de nieuwe Tumbler liniaal (voor 6 verschillende
maten Tumbler) is een handig nieuw product. Heel
geschikt om je restjes mee te verwerken. De klein-
ste maat Tumbler past precies op een jelly roll (2,5
inch breed).  Je vindt de Tumbler liniaal in de afde-
ling NIEUW en in de afdeling Marti Michell templa-
tes, linialen en boeken. One-derful One-Patch Tem-
plates Tumbler, bestelnummer MM-TUM, prijs €
17,95.

Nieuwste From Marti and Me Club aflevering en eindejaarsaanbieding!

Het laatste patroon van de From Marti and Me
Club heet Ocean Waves, een prachtig, klassiek pa-
troon met veel driehoekjes! In december is er
nooit een ‘tool of the month’. Voor clubleden zijn
daarom eenmalig alle eerdere tools of the month,
en alle eerdere patronen uit de club voor de speci-
ale clubprijs verkrijgbaar.  20% korting op alle
tools of the month, en € 5 voor de patronen
(normale prijs € 7,50). We hebben de aanbieding
verlengd van 31 december tot zondag 8 januari

24:00 u.  Als je nu lid wordt van de From Marti and Me Club, kun je nog gebruik maken van
deze aanbieding. Meld je aan via de site, en stuur een email naar info@minewood.nl met je
bestelling (bestel niet via de site, de korting kan niet worden verrekend.)
Lees alles over de voordelen van de From Marti and Me Club op de website.

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.

Ik wens jullie allemaal een prettige jaarwisseling, en een heel gelukkig, gezond en creatief
2012.
Veel quiltplezier!

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