
Nieuwsbrief februari 2019
Hoewel het nog volop winter is, merk
ik dat ik al weer volop bezig ben met
de lente en de zomer. De nieuwe
patronen die ik laat zien zijn allemaal
groen! 

Nieuwe patronen 

Bij het voorjaar denk ik aan Pasen:
een echt lentefeest. Pasen valt laat
dit jaar, dus er is ruim voldoende tijd
om deze quilt nog voor Pasen te
maken. 

Een boerderijquilt is een leuk
kraamcadeau. En de patronen zijn,
als je de blokken een aantal keren
maakt, ook heel geschikt voor een

Pasen



bedquilt voor een groter kind. 
  
En tenslotte voor het ultieme
vakantiegevoel: Volkswagenbusjes
met een heerlijke flowerpower
uitstraling! 
 
Agenda 
Van donderdag 14 februari tot en
met zondag 17 februari zijn we op de
Handwerkbeurs in Zwolle. 
Op vrijdag 8 maart en zaterdag 9
maart ben ik op de regiodagen van
het Quiltersgilde in Swifterbant. 
Van donderdag 11 april tot en met
zaterdag 13 april zijn we op de
Patchwork&Quiltdagen in Rijswijk. 
Op zaterdag 15 juni en zondag 16
juni zijn we te vinden op het
Textielfestival Weerribben in
Oldemarkt. 
  
Cursus machinaal quilten met
Westalee mallen 
Op donderdag 9 mei 2019 komt
Greetje Hein een workshop
machinaal quilten met Westalee
mallen geven. Met Westalee mallen
kun je zonder problemen en zonder
aftekenen prachtige patronen
doorstikken op de naaimachine. Klik
hier voor meer informatie en
inschrijven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Maaike Bakker 
 

Boerderij

Volkswagenbusjes

genaaid met Westalee mallen
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