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  Klaskes Sintsjes voor 100 rozen   

   Bee’s,  basis cursus en meer 

  

In februari is achter de schermen het 
Sintsjes project gestart. Op 1 september 
gaan we echt van start. 
Als je mee doet:  
Elke 4 weken ontvang je een set Sintsje 
stoffen en het patroon voor 1 cirkel 
(gevorderden) of  
een vierkant (beginners)  van 30 cm 
doorsnee. 
 
Uitleg voor alle versies komt op de 
Facebookpagina en blijft daar minstens 2 
jaar staan. De patronen blijven voor jou 
altijd (na)leverbaar. 
Bij elke versie sturen we per blok  een of 
twee vellen met de layout van het blok en 
de papieren templates (mallen) mee. 
 
Als je alle 16 cirkels of blokken af hebt, heb 
je stof nodig voor de buiten rand en de 
achterkant. Daarnaast heb je een vulling 
nodig en kan het quilten beginnen. Dat kan 
je zelf doen of laten doen. 
 
Gereedschap om de Sintsje quilt te maken: 
Papierschaar, stofschaar, krijtpotlood (bv 
van Sewline), inch lineaaltje, spelden, 
dunne naald met een scherpe punt en 
lichtgrijs garen. 
10 kunststof vellen om de papieren 
templates op over te trekken, waardoor je 
ze makkelijk op de stof kan tekenen. 

Het ontwerp van Sintsje versie 2 

 
De stoffen voor Sintsje versie 2 en 3 

 

  

De basis cursus start dit jaar online op 
zondag 1 september, zie Sintsjes in de 
linker kolom. 
 
De bee’s zijn op donderdagmiddag en op 
vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur.  
 
De geplande reis naar Japan is afgelast. Er 
was veel belangstelling. Helaas waren er 
te veel twijfelaars. 
 
Workshops >> 
 
 

Het lijkt wat weinig  

De verkoop van Kaffe Fassett group 
stoffen is niet meer wat het geweest is. En 
daar zijn goede redenen voor. De meeste 
redenen, o.a. het uitblijven van AOW voor 
de 65 jarigen, liggen buiten onze invloed. 
Dit betekent dat 16% van de quilters het 
krap heeft.  
Het enige wat wij als winkel eraan kunnen 
doen is genoegen nemen met minder 
omzet per verkochte meter. 
 
Daarom, staan de Kaffe Fassett Group 
stoffen nu met 25% korting op onze 
webshop. 

KaffeFassettmetkorting>> 

  Vervolg Sintsjes.   
Agenda en openingstijden  

  

Als je dat prettig vind: een 
naaimachine 
Als dit je hobby wordt, ga je veel 
plezier beleven aan een snijmat, 
rolmes en liniaal van 15x30 cm.  
Is nog niet noodzakelijk als je 
begint. Het zijn wel leuke 
verjaardagscadeautjes. 
 
We wensen je veel plezier met 
het maken van de Sintsjes. Heb 
je vragen, stel ze gerust op de 
speciale facebook pagina. Je 
hebt dan vaak binnen binnen 
een half uur antwoord. 
 
www.facebook.com/100sintsjes 
>> 

Het ontwerp van Sintsje versie 3 voor beginners 

 

  

September 
11 t/m 15 september Quiltfeest in Sainte Marie-aux-
Mines, dan is de winkel dicht 
 
19 t/m 21 september Vanaf deze week is de winkel 
weer open op DONDERDAG< VRIJDAG EN 
ZATERDAG  
van 13 tot 16 uur. 
 
Oktober 
Zaterdag 5 oktober Anton Pieck workshop van 14 uur 
tot 16 uur in Dokkum bij DE Quiltkoffer. 
Donderdag 10 oktober Gentle Seamstress workshop 10 
uur tot 16 uur in De Quiltkoffer. 
http://www.quiltkoffer.nl/Webwinkel-Page-
948941/Cursussen-en-workshops.html 
Dinsdag 22 oktober Anton Pieck workshop van 14 uur 
tot 16 uur in Horst bij DE Kantfabriek. Inschrijven via 
https://www.quiltwebshop.nl/Workshop-Anton-
Pieck-Inkleuren-en-borduren-in-HORST,-Limburg,-
NL 
 
November 
Zondag 24 november English Country Garden block 

 



www.quiltwebshop.nl/Klaskes-
Sintjes-quilt-voor-100-rozen>> 

RoseWindow workshop in Wetteren, België bij Bel’s 
Patch 
Info en inschrijvingen via: belspatch@hotmail.com 

  Jeltje@quiltshop100rozen.nl    http://www.quiltwebshop.nl/  
100 rozen is fan van Dear Jane http://www.facebook.nl/DearKaffe 

We love to meet you  
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

 


