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Nieuw: Landgoed Quilt Dag door de Quiltzusjes

Wil je meer weten over prijzen en dit speciale Quilt-verwen-arrangement op een
landgoed in Nederland? Klik dan hier

Dindag 26 maart Quiltersgilde Regiodag Het Gooi. Kom ook!
Dinsdag 26 maart organiseert de Quiltersgilde regio het
Gooi een gezellige dag voor quilters, met een workshop en
show&tell van quilts in een zaal in Bussum. Onze winkel is
aanwezig die dag.
Kosten zijn €10,- pp. Voor leden en €14,- voor niet-leden.
Voor meer informatie en aanmelden, Lees meer….

Anna Jantina is een gezellige
quiltster die populair is vanwege
haar instagram account. Zij maakt
prachtige quilts en
plaatst daarvan graag foto's op
instagram @anna_jantina,
vergezeld van leuke verhaaltjes
over haar dagelijkse bezigheden.
Wil je haar ook graag eens echt
ontmoeten en haar quilts
bewonderen? Ook heeft zij voor
iedereen een patroontje bij zich
van de boom en het huisje, haar
populaire nieuwe quilts. Je kunt
die dag al aan de slag om een
blokje te naaien samen. Je kunt
daarmee heerlijk al je
stoffenrestjes verwerken en een
quilt maken zo groot als je wilt.
Klik hier voor meer info en boeken

Workshop Machinaal Quilten voor
beginners op vrijdag 8 maart
Heb je altijd al machinaal quilten willen leren maar durfde
je het niet aan? Dan is dit een workshop voor jou. Onder
deskundige leiding leer je in een kleine groep machinaal
quilten op je eigen naaimachine. Je maakt een
kussenhoes zoals de foto hiernaast.
Kosten €39,- inclusief materiaal en lesboekje.
Tijd: 10.00-12.30 uur en boeken kan via onze webshop.
Klik hier…

Workshop Beatrix Potter Quilt
Masterclass in 2 dagen inclusief het patroon
van de negen blokken quilt; vrijdag 1 en vrijdag
22 maart. Lesgevende is Wilma Brouwer. Lees
meer ……

Workshop Miniatuur
Stoeltje maken
Op vrijdag 15 maart kun je dit in een
ochtend maken, begeleid door Cora
vd Meeren. Je kunt dit stoeltje
gebruiken in een poppenhuis of als
speldenkussen. Lees meer…

Nieuwe Stoffen: Moda Porcelain by 3-sisters

Wij hebben in de winkel en webshop stoffen van deze mooie romantische serie, vanaf 25 cm €4,75

Wij staan niet op de Handwerkbeurs
in Zwolle
14-17 februari maar….
Wij geven die dagen wel een
geweldige
Beurskorting in onze webwinkel!

www.quiltshopvlijtigliesje.nl

Houd de webshop dus goed in de
gaten rond 14 februari..

Ik ga weer blogberichtjes plaatsen. Je kunt ons
nieuwe blog vanaf nu lezen op:
https://quiltwinkelvlijtigliesje.blogspot.com/
Als je daar je emailadres invult krijg je automatisch
onze berichtjes vanzelf in je mailbox.
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