NIEUWSDRAADJES
Nieuwsbrief oktober/november 2021
Voor u ligt de nieuwe Nieuwsdraadjes . Wij willen
u graag bijpraten over de activiteiten van onze
commissie. Wij zijn blij dat we elkaar weer fysiek
mogen ontmoeten. En kunnen inmiddels tevreden
terugkijken op de doe-morgen op 9 september j.l.
Hier hebben we het thema van de Expositie, de
‘Kunst van Bewegen’, bekend gemaakt. In het
kader van dit thema, willen we graag de
expositieruimte gaan opfleuren met
Windspinners. Gemaakt door de leden in de
provincie Groningen. De expositie is gepland voor
13 en 14 april 2022 in de Broeckhof in Zuidbroek.
Met het haken van de windspinners, hebben we
op de Doe-Morgen een begin gemaakt. Bijgaand
zullen we de lesbrief met patroon meesturen. Ook
het patroon dat we op de doe-morgen gebruikt
hebben, voegen we bij. Verder hebben we als
Commissie een overleg gehad met de commissies
van de provincies Drenthe, Friesland en
Gelderland. Overijssel kon helaas niet aanwezig
zijn. We wensen u allen een creatief seizoen
2021/2022.

Activiteiten seizoen 2021-2022
Fair Isle Polswarmer breien
Patchwork en applicatie
Macramé
Bandweven
Doorstoppen
Dubbelhaken
Noteer alvast in uw agenda:
Expositie 13 en 14 april 2022
In de Broeckhof in Zuidbroek
Thema : Kunst van Bewegen
OPROEP NIEUW COMMISSIELID
De commissie is op zoek naar
een enthousiast lid.
Laat ons, voor het behoud van
onze hobby, samen de
schouders eronder zetten.

Geplande workshops/cursussen:
De cursus Sokkenbreien gaat helaas niet door, wegens te weinig deelnemers.
Fair Isle polswarmer breien door Miriam Wolfgang.
Dinsdag 9 november 2021
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Rijksweg 19, Wirdum
Kosten € 12.50
Opgave voor 1 november 2021.
Patchwork en applicatie voor beginners door Ina Faber.
Woensdag 3, 10, 17, 24 november en 1, 8 december 2021
Tijd 09:30 – 11:30 uur
Rijksweg 19, Wirdum
Kosten € 55,00
Opgave voor 20 oktober 2021.
Voor alle workshops en cursussen geldt:
*Opgave en betaling 2 weken voor de start van activiteit
*Opgave via email : keessikkema78@gmail.com of per telefoon 0596-516323
*Betalen via bankrekeningnr. NL02RABO0385746806.
o.v.v. titel cursus/workshop, naam, adres, emailadres, telefoonnummer
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Het patroon van de Windspinner zoals we die gemaakt hebben tijdens de Doe-Dag op 9 september is
als volgt:
Je haakt een ketting van lossen, net zo lang als je de Windspinner wilt maken.
Bijvoorbeeld 50 of 100 lossen.
Wissel van kleur en haak een toer vasten.
Wissel van kleur en haak in iedere vaste, 3 stokjes. Je zult vrij snel zien dat je werk gaat draaien.
Wissel van kleur en haak een toer vasten.
Wissel van kleur en haak een toer kreeftensteek.
Een tip: haak de ketting van losse bij voorkeur met een haaknaald een maat groter dan de rest van
het patroon. Je kunt voor dit project zowel katoen als acryl garen gebruiken.
Uiteraard kan het ook met 1, 2 of 3 kleuren. Geheel naar eigen inzicht.
De bedoeling is dat we de zaal, tijdens de Expositie op 13 en 14 april 2022, gaan versieren met zoveel
mogelijk Windspinners of Windslingers.
Mocht je de patronen die we aanbieden nog te ingewikkeld vinden, of op zoek gaat naar een variatie,
dan zijn er op Internet veel voorbeelden te vinden.
Als er belangstelling is om hier nog een Inspiratie Workshop aan te besteden, zullen we die zeker
inplannen.

Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen

