
 

 

 

 

Hou je van handwerken en wil je graag nieuwe ideëen opdoen, kom dan naar onze Textiel 

Inspiratiedag:  

“Proef het Handwerken” 

Op dinsdag 2 november 2021 van 10.00-16.00 uur 

In “Bij Verhoeven”, Kerkstraat 8, 4761 CB Zevenbergen 

En 

Op donderdag 11 november van 10.00-16.00 uur 

In Muzerijk, Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden 

Deze Textiel Inspiratie dag is bedoeld voor iedereen, of je nu wel of geen ervaring hebt met 
handwerken. Er zijn 2 workshoprondes en je hebt de keuze uit 5 workshops. 
Je kunt kiezen uit: 

1 Tasjes appliqueren met Vlisco stoffen.  

2 Patchwork in tulpmotief 

3 Zwart-Wit borduren in borduurring 

4 Boom van macramé in ring. 

5 Borduren 

 

Tijdsindeling: 

10.00 - 10.30 uur:  Binnenkomst 
10.30 - 12.00 uur:  Eerste workshopronde 
12.00 - 13.15 uur:  Lunch. Voor de lunch wordt gezorgd en is bij de prijs inbegrepen. 
13.30 - 15.00 uur:  Tweede workshopronde 
15.00 - 16.00 uur:  Uitloop 
16.00 uur:  Sluiting 
 
De materiaalkosten van de handwerkpakketjes en de werkbeschrijvingen voor twee workshops 

zijn in de prijs inbegrepen. Je kunt extra pakketjes aanschaffen, hiervoor vragen we een extra 
bijdrage van €5,00 per pakket, Deze kunnen ter plekke betaald worden.  
 

https://vrouwenvannu.nl/noord_brabant


Wie eerder klaar is met een workshop kan aan de slag met het 
maken van een Tulp van stof. De materialen hiervoor zijn ook 
bij de entreeprijs inbegrepen.  
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1. Tasjes appliqueren met Vlisco stoffen. De tasjes worden zodanig 
voorbereid dat ze, na het appliqueren, alleen nog maar dicht gestikt 
hoeven te worden. 
 

 
 

2. Patchwork in tulpmotief. We maken een Mug Rug (dit is 
een kleine placemat) met patchwork in tulpmotief. Je krijgt 
van ons een materiaal pakketje van reeds voor geknipte 
stofjes in voorjaarskleuren.  

 
 

 
 
 
3. Zwart- Wit borduren in borduurring. (inclusief   borduurring). 
 
 
 
 
 

 
4. Boom van Macramé in borduurring.  

Macramé is een oude techniek, die nu weer helemaal hip is. De techniek 
is eenvoudiger dan zo op het eerste gezicht lijkt. Je leert enkele 
basisknopen en van daar uit maak je de leukste dingen. 
 
 
 



5. Borduren.     
Kies een borduursteek en ga hier vier 

kleine vlakken mee vullen. Je doel is 

dat deze vier vlakken er verschillend 

uit gaan zien. Speel met de steek, 

speel met het soort garen, speel met 

de kleur en speel met de richting van 

de steek. Stof, garen, naalden en 

voorbeelden zijn aanwezig. Een hele 

uitdaging waarbij je moet loslaten en 

tot de ontdekking komt dat er leuke 

creaties ontstaan.  

Wil je deze workshop volgen en heb je een leesbril/vergrootglas nodig; deze graag 

meenemen. 

De entreeprijs voor deze dag is € 37,50 Hierbij is de lunch en koffie/thee voor de gehele dag 

inbegrepen.  

Je kunt je opgeven voor minimaal een en maximaal twee workshops met een derde als reserve als 

een van je keuzes is volgeboekt.  

Opgave kan tot uiterlijk 20 september 2021, maar vol is vol. 

Aanmelden door middel van een mail naar vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com.  
Opgave is pas definitief na ontvangst van de betaling op rekening NL89 RABO 012 292 8687 t.n.v. 
NBvP inz. Afd. Noord-Brabant 
 
Bij de opgave vermelden:  

Proef het Handwerken  
Locatie en datum 

 Workshop 1 Workshop 2  
Reserve 
workshop 

Eventuele allergieën 
i.v.m. lunch 

       

Naam Afdeling Lidnummer Telnr. E-mail 

          

 

TOT ZIENS OP 2 of 11 november 

Handwerkcommissie Noord-Brabant. 

 

mailto:vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com

