
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 13 januari 2014 

Nieuwsbrief januari 2014 
Beste handwerkersters(-ers), 
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren met hetgeen wij het komende half jaar gaan doen. 
Ieder jaar proberen wij weer met wat nieuws te komen en de handwerkbeurs in Zwolle heeft  
dan de primeur. Zo ook dit jaar. Er zijn nieuwe workshops maar ook weer vele nieuwe patronen 
met kralen. Zowel als beurs maar ook als muts. 
Beursagenda: 
13 tot en met 16 februari handwerkbeurs Zwolle 
8 en 9 maart poppenbeurs Rijswijk (geen kralen) 
22 maart Handweken Verbindt in Winterswijk 
Wat nog in de pen zit: 
1 maart Nederlandse Kostuumvereniging in Maarn 
15 en 16 maart Breidagen in Amersfoort 
Voor een actueel overzicht: www.geldersemutsen.nl agenda 
 
Workshops:  
Voor alle workshops: Opgave bij: anke.grevers@hotmail.com of bij onze stand, 
Gelderse mutsen stand 118. De workshops worden gegeven op workshopplein 3.(Zwolle) 

Workshop kralen haken door Anke of Connie Grevers  
In deze workshop gaan we twee armbandjes haken. Bij beide armbandjes zijn de  
kralen voor u opgeregen zodat u meteen kunt beginnen met het haken.  
Aan het eind van de workshop weet u hoe u verschillende armbandjes kunt haken.  
Bij deze workshop zijn de materialen voor twee armbandjes inbegrepen.  
Een haaknaald nr. 075 of 1 mm dient u zelf mee te nemen of is te lenen.  
De prijs van deze workshop is € 15,-.  
Tijd: 11.00 – 12.30 uur (elke dag). 

"  



Workshop kralen tasje haken door Anke of Connie Grevers  
U leert een verrassende techniek om een tasje te haken. Geen rijen haken maar 
rondjes. De kraaltjes zijn al voor u opgeregen. Inbegrepen in deze workshop, garen, kraaltjes, 
beugeltje en een voering voor het tasje.  
U dient zelf een haaknaald 1.25 of 1.50 mee te nemen.  
De prijs van deze workshop is € 15,-. 
Tijd: 13.30 – 15.00 uur (elke dag). 

"  
Workshop bandje haken door Anke of Connie Grevers  
Veel effect met weinig materiaal. Door een bandje te haken met kraaltjes versiert 
u bijvoorbeeld een schortje van een pop, een breizakje, kledingstukken. In de workshop 
leert u een bandje te haken in één kleur. Daarnaast krijgt u nog uitleg over twee bandjes 
meer waarvan u de patronen ook op papier meekrijgt. 
In deze workshop is inbegrepen garen en kralen om een bandje te haken als op de foto en 
nog twee extra patronen op papier. Een haaknaald 1.25 of 1.50 neemt u zelf mee. 
De prijs van deze workshop is € 8,-. 



Tijd: 15.30 – 16.30 uur (elke dag). 

"  
Nieuwe patronen:  
Ook hebben wij weer volop nieuwe patronen ontwikkeld. Het zijn alleen patronen of ook  
patronen met materiaal pakketjes. Op onze stand hebben wij voor de nieuwe kralenbeurzen  
een aparte vitrine ingericht. Ook hebben wij een variant op de Gelderse gebreide muts gemaakt  
voor de baby pop. Een mutsje met kralen. Dus eigenlijk een fusie van technieken. Uit ons boek 
Gebreide kralen tasjes hebben wij materiaal pakketjes gemaakt voor tasje nr. 11: “uit liefde”.  
Hieronder ziet u enkele foto’s van nieuwe patronen al dan niet met een materiaalpakketje. 



"

"

"  

 
 



Gelders gebreid mutsje met kralen – kralenbeurs “Jager” – kralenbeurs “roosje met antraciet rand” 
Daarnaast hebben wij een (vinden wij zelf) erg leuke toepassing gevonden voor de bandjes 
die u in onze workshop Bandje haken leert. 
Deze bandjes zijn leuk ter versiering van tassen, kleding e.d. Onze toepassing van het bandje  
is deze te naaien op een schortje van de baby pop. Een erg leuke combinatie met het mutsje 
met kraaltjes. Een andere toepassing hebben wij gevonden op breitasjes. Ideale tasjes om 
uw breiwerk in op te bergen. De breizakjes zelf zijn gemaakt van leuke klederdracht / folklore 
stofje en op de tasjes zijn de bandjes verwerkt die met kralen gehaakt zijn. Het bandjes wat  
erop genaaid kan worden leert u in de workshop maar de franje die eraan hangt krijgt u als 
patroon mee. Wij hebben kant en klare tasjes maar ook materiaalpakketjes met patronen.

"



"  
 
Baby pop met Gelders gebreid mutsje met kraaltjes en gehaakt bandje met kralen op het schortje. 
Breizakje met kledracht / folklore stofjes en gehaakt bandje met kralen. 
 
Dit is een kleine greep uit onze nieuwe patronen. Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze 
stand (nr. 118) op de handwerkbeurs in Zwolle of op één van de andere beursdagen. 
Tot ziens. 
Henny, Anke en Connie 
www.geldersemutsen.nl 
ps. 
Bij ons boek: Gebreide poppensokjes en –kniekousjes krijgt u een gratis bolletje Opal 
van 10 gram zodat u meteen aan de slag kunt. (zolang de voorraad strekt). 



" "

"  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 24 januari 2014 

Pippi 
 
Afgelopen zomer waren wij in Zweden op vakantie. Daar woont een bekende kinder  
held: Pippi Langkous. Wie is er niet groot mee geworden. Ik wel. Spannend vond ik  
het wel de avonturen die Pippi beleefde op onze toen nog bijzonder in de buurt  
kleuren tv en in het boek van Astrid Lindgren. 
 
Wiki pedia beschrijft precies hoe ik Pippi herinner: 
De roman draait om een vrijgevochten jong meisje, Pippi (voluit Pippilotta Victualia 
Rolgordijna Kruizemuntina Efraïmsdochter) Langkous, wier moeder in de hemel woont 
en wier vader, Efraïm Langkous, piratenhoofdman en koning van het eiland  
Taka Tukaland is. Bovendien is hij schatrijk en bijna even sterk als zijn dochter.  
Ze woont samen met haar aapje, meneer Nilsson, en haar paard Kleine Witje in  
Villa Kakelbont, tot groot ongenoegen van de morele voorhoede in het stadje,  
die vindt dat het gezin de basis van gezond opgroeien vormt en dat een kind  
niet alleen hoort te zijn, zelfs al wil het kind dat zelf. 
Pippi is immens rijk, ze betaalt altijd met goudstukken, en haar schat trekt  
behoorlijk wat criminele elementen aan, die Pippi echter altijd weet af te slaan, 
want ze beschikt over superkracht. Met haar vriendjes Tommy en Annika beleeft 
ze allerlei avonturen. 
 
Op Gotland zagen wij de bewegwijzering naar het avonturen park van Pippi. 
Ik herinner mij Pippi vooral met haar eigenwijze rode staartjes en daarbij droeg 
ze oranje / groene kleding zoals hieronder op de foto te zien is. 

"  
Maar heel vaak zagen wij in (wol) winkels een “Pippi” truitje hangen. Dit kan 
ik mij niet herinneren dat zij ook een trui droeg. Googel geeft meteen hits bij  
“Pippi trui”. En ja hoor Pippi droeg ook een trui. In wolwinkels bieden ze zelfs 
patronen aan voor kindertruien. Ik heb voor Milan een trui gebreid. Hij is net 
1 jaar. Nog even dan kan hij hem dragen. 



"

"  
Pippi met haar trui en in de winkel in Zweden hangen ook nu nog de truitjes in "Pippi patroon"  
 
Het “Pippi” randje heb ik ook gebruikt in mijn deel van de een huwelijks sjaal 
voor Corry en Herman. Als breivriendinnen van sticht ‘n bitch Utrecht waren  
wij uitgenodigd en daarvoor hadden wij een hele lange sjaal met zijn allen gebreid. 



"  

"  

"  
Het truitje voor Milan. 



" "  
De sjaal voor Corry en Herman. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 9 februari 2014 

De laatste voorbereidingen 
Afgelopen zaterdag was ik naar Winterswijk gegaan om samen met Henny en Connie 
de laatste voorbereidingen te doen voor de komende beurzen.Het zijn niet alleen de  
laatste voorbereidingen maar ook het ophalen van een gedeelte van de tentoonstellings 
poppen en kralenbeurzen. Deze overwinteren zoveel mogelijk in Winterswijk want ons  
rijtjes huis is daarvoor te klein. Uit alle hoeken en gaten komen dan de spullen weer te 
voorschijn. De vitrines met kralentasjes moesten voor een deel opnieuw ingericht worden  
omdat er nieuwe kralenbeurzen erbij zijn gekomen. Nieuwe maar ook oude die opnieuw  
door ons op patroon gezet zijn. Deze patroonbladen waren allemaal al gekopieerd maar  
moesten nog ingepakt worden. 

"

"  
Vele handen maken licht werk bij het inpakken van de patronen. 
Ook worden de poppenjurkjes nog even netjes opgestreken. 
Ook voor de babypop is een nieuw patroon. Een mutsje met kraaltjes gebreid en u kunt  
een workshop volgen om de bandjes met kraaltjes die op het schortje zitten te leren haken. 



"

"  
De jurkjes zijn netjes gestreken. Links de bandjes op het schortje, deze kunt u leren haken tijdens 
een workshop. 
Wij zijn ingepakt en wij ontmoeten u graag op de eerstvolgende beurs in Zwolle  
(vanaf donderdag tot en met zondag). Of anders op één van de andere beurzen, zie daarvoor onze 
agenda. 



 

"  
Ik hou van Holland. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 2 maart 2014 

Drukte en een onvolledig patroon 
De handwerkbeurs (13 t/m 16 februari) was enorm druk. Door deze drukte vergeet je soms wel  
eens iets. 
De voorbereidingen waren goed maar bij de uitvoering ging het op twee dagen een klein  
beetje mis. Dames die de workshop tasje haken bij ons hebben gedaan hebben een onvolledig 
patroon mee gekregen. De kopieer shop vond het handiger dat het patroon op twee pagina's 
afgedrukt werd. Wij hadden een dubbelzijdig vel papier in gedachten waardoor de haaksters 
de onder rand en de afwerking van het gehaakte tasje missen. Bij deze, onderaan dit blog,  
de tweede pagina van het patroon en onze excuus voor het ongemak. 
Verder kunnen we alleen maar zeggen dat het druk was. Daardoor ontbreken ook leuke foto's 
maar die heeft de handwerkbeurs zelf al volop op Facebook gedeeld. 
Natuurlijk stond Henny ook deze keer weer volop in de belangstelling. Studenten intervieuwden 
haar. 

"

"  
Onze gezellige buren, Trollenwol presenteerden een prachtig boek over breien op Oland,  
Zweden. Gefeliciteerd Marja met dit boek. Het eiland is meteen op mijn vakantie verlang lijstje 
gezet. 



"

"  
Ik werd op slag verliefd op Oland Zweden en trollenwol op onze zelfgemaakte breizakjes. 
Zakjes om je brei (of haak-) werk in op te bergen. Gemaakt van traditionele stofjes uit de  
Achterhoek en versierd met de gehaakte randjes waarin wij workshop gegeven hebben. 

"  
Maar de breiwerkjes bleven in de zakjes, ook bij trollenwol. Want zij hadden ook enorm 
veel belangstelling. Onze overburen Bart en Francis zagen we ook niet veel. Heel even heb 
ik een nieuwe mannen mode gespot die zij presenteerden..... 



"  

Onderrand:  
Leg de voor- en achterkant van het tasje recht opelkaar.  
Je gaat gewoon door met dezelfde draad.  
Haak een vaste tussen de kralenrondjes zodat de voor- en achterkant aan elkaar vast zit.  
*6 kralen, 1 losse, *3 lossen, 1 vaste voor de volgende kraal*, herhaal van *tot*,  
5 vasten om de lossenboog.  
Herhaal bovenstaande nog 4 keer zodat je in totaal 5 rondjes aan de onderkant van het werk hebt.  
Knip de draad af en hecht de draadjes af.  
Maak een voering ter grootte van het tasje. Naai de voering en het tasje aan de beugel. 

"  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 8 maart 2014 

Villa Mondriaan 
Dit weekeinde staat Winterswijk in het teken van het Mondriaan weekeinde. 
Piet Mondriaan woonde van zijn achtste tot aan zijn twintigste jaar in Winterswijk. 
In het voormalige huis waar Piet Mondriaan heeft gewoond, is nu een museum met  
zijn vroegere werken.  
Vorig jaar, 2013, direct na Pinksteren heeft prinses Beatrix de villa officieel geopend.  
Met de start van het nieuwe seizoen wordt de verjaardag van Piet Mondriaan dit  
weekeinde gevierd. Op 7 maart zou hij 142 jaar zijn geworden. 
De kerk in Winterswijk is in de avonduren prachtig verlicht in Mondriaan stijl.  

"  "  
 
Heb ik als student aan de SOL, (stichting lerarenopleiding) te Utrecht al eens een 
Mondriaanjurk gemaakt. 



"  
sorry foto van foto, er was toen nog geen digitaal fototoestel 
Natuurlijk kan een kralenportemonneetje in de Mondriaan kleuren niet ontbreken. 

"  
Even voor de duidelijkheid: dit werk hangt niet in Winterswijk. Hier zijn voornamelijk 
vroegere werken van Mondriaan te bewonderen. Vooral landschappen, dorpsgezichten 
en portretten. 



Voor meer informatie: www.villamondriaan.nl 

"  

http://www.villamondriaan.nl/


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 1 april 2014 

Tussen de beurzen 
 
De afgelopen ander halve maand was best druk. Naast het gewone werk (Connie en Anke 
hebben gewoon een baan en moeders zit ook niet stil achter de garaniums) waren we 
best heel druk met onze hobby. Vele weekenden waren gevuld met een stand op een beurs  
en vaak gaven we er ook nog workshops. Dank voor het bezoek aan onze stand. We hebben 
er weer van genoten. Leuk dat u er ook was!!! 
 
Nu de rust weder gekeerd is en het mooie weer aangebroken is kunnen we al heerlijk in de  
tuin zitten. Maar toch wil ik u iets niet onthouden. Tussen één van de beurzen door, op een  
vrije vrijdag zijn Henny en Anke naar museumboerderij De Koperen Knop in Hardinxveld-
Giessendam 
geweest. Daar is nog tot en met 5 april de tentoonstelling Mode ontmoet Streekdracht te zien.

" "

"  
Onze aandacht werd vooral getrokken door de mutsen uit deze streek.  
Overeenkomsten maar ook weer heel anders. Een lussenmuts bijvoorbeeld. Een muts rijkelijk 



versierd met batist en kant geplooid zoals wij dat ook kennen bij ons plooitjes mutsje maar 
dan enkele lagen meer. Zie foto hierboven. Ook enkele gereedschappen die oma gebruikte  
om de echte knippen in de knipmuts te zetten waren te zien.

" "

"  
Ook de opstelling van de kleding was erg mooi. Je kon van alle kanten zien hoe de rokken en de 
jakjes (blouses) gemaakt waren. En natuurlijk de wand met kanten, gebreide en gehaakte mutsen 
waren prachtig. Helaas kon je hier ook zien dat het een ambacht aan het verdwijnen is want niet 
iedere muts was heel netjes schoon en geplooid. 



"

"



"  
Een leuk museum om te bezoeken. Helaas is de tentoonstelling maar tot en met 5 april maar ook  
de boerderij zelf is prachtig om te zien met een mooie gevulde linnenkast en heeft u ooit zo’n 
schouw gezien? 
http://www.koperenknop.nl/ 

http://www.koperenknop.nl/


"

"



"  
De prachtige lente dag bracht ons ook in de verleiding om even het stadje in te gaan. Daar even  
naar de gezellige wolwinkel geweest: sweet and simple stuff. (http://www.sweetandsimplestuff.nl/)  
Onder het genot van een kopje thee Noro garen uitgezocht voor een lente sjaal. 
Daar stond ook een mutsje met een ster. Je kunt bij Marijke van Sweet and Simple stuff een 
workshop volgen. 

http://www.sweetandsimplestuff.nl/


"

"  
Het was een leuke en gezellige dag tussen alle leuke beurzen door. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 15 april 2014 

Doet u ook mee? 
 
Mijn mail vriendin in Amerika vindt het maar niks. Wildbreien. Garen en tijd verdoen. 
Hier in Nederland denken we er soms anders over. Een stukje saai Nederland is er  
snel mee gepimpt. 
 
Zij breit voor de kerk. Sokken, sjaals, dekens e.d. Of zoiets niet bij ons bestaat.  
Niet echt heb ik haar toen gemaild. Maar natuurlijk breien wij wel voor goede doelen. 
Vaak alleen weer zo ver weg. Zo hebben wij als eens in het museum in Winterswijk 
mutsjes gebreid voor India. Ook mutsjes voor Afrika worden er gebreid en vroeger 
maar nog steeds worden er dekens gebreid voor Roemenie. 
Nu met alle media kom je veel in contact met dit soort doelen. Afgelopen herfst nog 
mutsjes gebreid voor de ouderen in Nederland. Gelukkig dicht bij huis. Wat mij nu heel 
erg aansprak is de actie van Breiboetique Ajoure. In samenwerking met Humanitas  
willen ze 200 kinder truien breien om kinderen in de Gemeente Friese meren die de kast 
niet vol hebben hangen een warme trui aanbieden. Jongens, meisjes, kleine en grote kinderen. 
 
Wij doen mee! U ook. 
 
Er zijn pakketten met merkgarens en een patroon. Moeilijk en makkelijk. 
Voormeer informatie gaat u naar de website: www.ajoure.nl 
Of als u zegt ik doe mee dan gaat u naar info@ajoure.nl 
Natuurlijk kunt u ook uw eigen garen gebruiken maar kijk dan even op het etiket  
dat er minimaal 40% wol inzit en goed wasbaar is. Zodat de trui lekker warm is. 
Humanitas zal helpen bij het verdelen van de truien tegelijk met de speelgoedactie.  
De truien moeten voor 15 november klaar zijn. Kunt u niet breien dan kunt u voor  
€15,00 ook een pakket sponseren. Ook voor meer informatie daarover naar 
bovenstaande website en mail adres. 
Ik wacht tot mijn pakket thuis wordt bezorgd. Ik hou u op de hoogte.

"

http://www.ajoure.nl/?pagid=247%20


"

"  



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 18 april 2014 

Fijne Pasen. 
In de Achterhoek kennen wij verschillende tradities met Pasen. Het ene blijft en andere 
verdwijnt. 
Als kind woonden wij in de Buurtschap Kotten. Dit was nog de enige buurt in Winterswijk 
die op Palmzondag een Palmpasen optocht kenden. Als kind van de lagere school (nu 
basisschool) mocht je met je versierde tak de buurt rond om zakken met snoep op te  
halen. De versierde tak was een houten kruis dat voorzien werd van een broodje gebakken 
in de vorm van een haantje. Onze buurman was bakker en die was dan druk om voor alle  
kinderen een heerlijk exemplaar te maken. Heerlijk waren ze want in de loop van de  
ochtend als je alle deuren langs ging, in mijn ogen wel 30 of 40, kreeg je wel honger.  
Pech als het regende want dan werden je handen geel van het crêpe papier want daar 
was je stok mee versierd. Een tak groen mocht ook niet ontbreken. Bij iedere deur zonge 
n we twee liedjes. 1 ei is geen ei, 2 eieren is een half ei en 3 eieren is een Paasei. En iets 
met driekes man die met de benen omhoog ging tegen het plafond. Maar dat liedje is in  
het dialect. Zingen, voor zover dat ik zingen kan kan ik wel maar dialect schrijven niet. 
En dan eerst Paasdag. Vroeger werd de hele familie opgetrommeld. Stoelen en tafels 
werden uit alle hoeken van het huis gehaald. De tafel werd mooi gedekt en vaak kookte 
oma dan een hele grote pan met eieren. Wit brood en Paasbrood ontbraken niet op tafel 
en echte boter (roomboter). 
Het eieren eten was een hele gebeurtenis. Je tikte je ei met het ei van een tafelgenoot.  
Was je ei kapot dan mocht je het opeten. Was het niet kapot dan ging je naar een  
volgende tafelgenoot. Je at tot je niet meer kon. Er waren mensen in onze buurtschap  
die dan wel 20 of 30 eieren aten. 
Hoe ik dat weet. Dat werd besproken bij het Paasvuur. Wanneer het donker werd dan  
werden de Paasvuren ontstoken. Paasvuren om de boze geesten te verdrijven. 
Wat is er bij ons nu nog over van de Paastraditie? Eigenlijk niet veel. Wij zijn allemaal  
verhuisd, de oma is weggevallen waardoor je de familie niet meer ziet en soms vieren 
we niet eens thuis het Paasfeest. Maar natuurlijk wordt de tafel bij het ontbijt gezellig  
gedekt en zal het eitje ook niet ontbreken. Ééntje dan en geen 20 of 30. 
Fijne Paasdagen. 
Hier nog wat ideetjes om uw Paas eitjes warm te houden. 

"  



"

"  

"  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 2 mei 2014 

Fimpje 
Op beurzen wordt Henny vaak gevraagd of ze op de foto gezet mag worden. 

"  

"  

"  
Zoals hier met Nicky Epstein of op de tweede foto met niemand minder dan Vincent van Gogh en 
zijn broer of zoals hier op de handwerkbeurs tijdens een intervieuw. 
Maar nu ontvingen wij een leuk filmpje van Jordy en Stefan. Zij maakten dit filmpje voor hun 
opleiding. 

p.s. er zullen vast veel meer foto's zijn van Henny met bekende en minder bekenden. Mocht u zo'n 
foto in het bezit hebben dan mag u die naar mij mailen. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 20 mei 2014 

Lezing over oud breiwerk 
 
Facebook geeft je vaak informatie waarop je helemaal niet zit te wachten maar  
soms zit er ook heel iets moois tussen. Zo nodigde Facebook vriend Jan mij uit  
voor een lezen georganiseerd door Breikracht. Een lezing over oud breiwerk.  
Woensdag avond 14 mei op tijd de auto in om naar Arnhem af te reizen. Vroeg  
want je weet maar nooit of er files zijn. Zo was ik er veel te vroeg maar werd ik 
gastvrij ontvangen door Daniëlle Wanders, de stuwende kracht achter Breikracht.  
Heel treffend geeft ze het volgende doel op haar Facebook pagina: On- en  
offline community voor het in stand houden en vernieuwen van het ambacht breien. 

"  
Daniëlle had Hanneke van Zuthem uitgenodigd om een lezing te houden over oud 
breiwerk. Hanneke is conservator van de afdeling textiel in het Openlucht museum  
in Arnhem. Zij wist een boeiende lezing te houden, soms aangevuld door de  
toehoorders, maar zeer goed aangevuld met foto’s van oude gebreide kledingstukken, 
breiers en breisters en gebreide accessoires. 
De lezing was mooi opgebouwd. Als kind (ongeveer 7 jaar) begon je met een kous te breien.  
Was je wat ouder dan breide je een borstrok en zo leerde je of op school of thuis alle  
fijne kneepjes van het breien. 



"

"  
Gebreide mutsjes waren natuurlijk onderdeel van de lezing. Rechts, de zwarte rouw linten zaten 
zelfs op kindermutsjes 
De foto’s zijn allen gemaakt door Carla Meijssen van The Ducht Knitters (ik had mijn fototoestel 
thuis laten liggen). Dank daarvoor. Foto's van een projectie scherm. Alle brei werkstukken komen  
uit de collectie van het openluchtmuseum die uit ongeveer 23.000 stuks bestaat. 



"

"  
Gebreide mutsjes met kralen (voor patroon zie onze winkel) 

"  
Kralentasjes 



"

"  
Mutsjes en een breirol uit de prive collectie van Hanneke van Zuthem (ze mag natuurlijk niets 
meenemen uit het Openlucht museum) Hanneke dank voor je uitnodiging om een keertje het 
(digitale) archief te bekijken. En natuurlijk zullen wij dan onze boeken meenemen voor de 
bibliotheek van het Openlucht museum. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 2 juni 2014 

Gelderse GEBREIDE mutsen op haaktoer 
Naast veelvuldig breien maken we af en toe een uitstapje naar andere technieken. Anke mag 
graag borduren en kantlossen maar momenteel zijn we op haaktoer. 
Anke is gestart met het haken van de deken volgens:Kun je haken, haak dan mee. U heeft een 
aantal weken geleden het blog met de bruine streepjes vast wel gelezen. 

"  
Ik wilde ook een deken gaan haken, maar ben wat ongeduldiger. Om nu iedere week te wachten  
op een paar toer? Niet mijn sterkste punt.  
Het prachtige boek van Arne en Carlos inspireerde mij In het haken van een deken voor de 
tuinbank.  
Op zolder vond ik nog genoeg restjes garen in allerlei roze, rood, blauw en groen. Aangevuld met  
wat wit de favoriete kleuren van moeder Henny. 



"  
Er zitten een heleboel rondjes in de deken. bijna 200. Ik wist in eerste instantie niet hoe groot ik de 
deken zou maken, dus ik heb eerst allemaal bloemetjes gehaakt en toen pas aan elkaar gezet. Dat 
is een flinke klus. Tip van mijn kant: Zet de verschillende onderdelen meteen aan elkaar. 

"

"  



Tenslotte heb ik er nog een rand om heen gehaakt. De foto's op de tuinbank zijn gemaakt. Maar 
toen kwam het volgende probleem: Moeder Henny vindt het zonde dat de deken op de tuinbank 
ligt in de zon. De deken verschiet binnen enkele weken helemaal van kleur. Zonde van de deken 
en het werk.  
Dus voor de foto mocht de deken even buiten liggen. Nu, ligt hij gewoon weer binnen. 

"  
En het haken? Nog niet alle bolletjes zijn op. Ben toch aangehaakt bij het project: kun je haken 
haak dan mee. Niet als deken maar als loper voor een smal bankje elders in de tuin. Als die dan 
maar buiten op het bankje mag liggen van moeder Henny........... 

"  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 12 juni 2014 

Klaar voor oranje 
Bent u al klaar voor het WK in Brazilie? Verheugt u ook al op een maand elke avond voetbal op 
tv? Heeft u al allerlei prularia in huis in het kader van oranje? 
We zijn een dameshuishouding maar er wordt wel regelmatig voetbal gekeken. Niet om het 
spelletjes maar je kunt bij voetbal o, zo heerlijk breien. Het spelletjes is simpel: wie de meeste 
doelpunten heeft gescoord, heeft gewonnen. En dat is nu het leuke van voetbal op tv. Elk  
doelpunt wordt tenminste wel drie keer herhaald! Je kunt dus rustig breien. Alles wat gezegd 
en gedaan wordt, komt in de herhaling. Je mist niets en het breit zo heerlijk weg.  
Ik ben al helemaal klaar om oranje voor de buis te zitten. Een bolletje oranje wol kreeg ik van 
Anke. Een patroon uit het boek van Elizabeth Lovick, The magic of Shetland Lace Knitting vond  
ik een patroon. Eerst vond ik het te druk maar eenmaal een eindje op weg, vond ik patroon en 
garen prima bij elkaar passen. 

" "



"  
Aangestoken door het Lace Knitting, volgde ik een workshop van Monique Boonstra. Monique 
ontwerpt prachtige sjaals met prachtig aangezette kanten.  
Monique gaf tijdens de workshop ontzettend veel tips. Met een proeflapje vol met nieuwe  
technieken, togen we weer naar huis. 

"  
's Avonds terug, meteen een nieuwe sjaal opgezet met garen dat ik nog had liggen.  
Helemaal klaar voor het WK. U ziet het, het is blauw met ORANJE! 
Mocht u af en toe mopperen op weer voetbal op tv. Denk dan Cruifiaans: 
"Ieder nadeel heb z'n voordeel."  

http://www.kantwerk.nl/


WK, lekker een hele maand elke avond bij het voetbal breien!  

"  

"  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 16 juni 2014 

Kip dacht, KIP dag 
 
Kip, een patroon uit Arne en Carlos op zijn paasbest, dacht het is mijn dag, KIP dag. 
Viel haar dat even vies tegen. Natuurlijk was zij in de belangstelling door haar  
bijzonder gehaakte verenpak maar het draaide op KIP (Knitting In Public Day) niet  
om haar. 

"

"  
Mijn Kip bij haar vriendinnen en ik met mijn Shetlandse sjaal (Fair Isle, foto Carla Meijssen) 
Maar om een stel bijzondere vrouwen. Carla, Corry, Titia, Elsbeth, Monique  
en Marieke. Bijzonder omdat het breivriendinnen zijn die samen met mij in oktober 
naar de Woolweek gaan op de Shetlandeilanden. Niet iedereen kende elkaar en  
daarom had ik een kennismakingsdagje georganiseerd op de Vreugdenhoeve in Zwolle. 

http://stitchnbitch.nl/lnk2/
http://www.kantwerk.nl/
http://www.wereldwol.nl/


Op een biologische schapenboerderij, hoe kan het ook anders om dicht bij wol en breien  
te blijven, hadden we daar afgesproken. We hebben ons lekker laten verwennen met  
koffie en iets lekkers en natuurlijk een heerlijk broodje met schapenkaas tijdens de lunch.

"

"

"  
Heerlijke ruimte om te breien en lekker te snoepen. 
 
Er was volop tijd om met elkaar te praten, te breien, elkaars (Shetland) breisels te  
bekijken en ideeën op te doen uit Shetlandse breiboeken. 
Kortom een heerlijke dag om op terug te kijken en straks voor te zetten in de gehuurde 
huisjes op de Shetlandeilanden en volop nieuwe technieken te leren tijdens de workshops 



die we daar gaan volgen. 

"   
Een paar schaapjes bij de boerderij, de andere 200 waren vederop in het weiland en een 

"  
ooievaarsnest met jongen net buiten Zwolle. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 juli 2014 

Zomerdag in Dokkum 
Zaterdag 28 juni ben ik vroeg afgereisd om samen met Carla Meijssen naar de zomerdag van 
de Nederlandse Kostuumvereniging te gaan. 
Deze zomerdag stond geheel in het teken van breien. Wij hebben al heel wat afgereisd om 
symposia bij te wonen over breien maar als het dan in Nederland over Nederlands breien gaat  
is het net weer wat bijzonderder. 
De dagvoorzitter Gieneke Arnolli (tevens voorzitter van de vereniging) opende deze dag met  
de woorden dat breien uit de mutserige sfeer gehaald moest worden. Nu was gevraagd om je 
breiwerk mee te nemen en te breien dus dat deden Carla en ik als enige ook. Maar die mutserige  
sfeer bleef bij mij want ik was een mutsje aan het breien. (nieuw patroon komt in februari 2015 uit). 
Naast vijf presentaties was er ook gelegenheid om in het museum Admiraliteitshuis de 
tentoonstelling Wollig Dokkum, visserstruien en antiek breiwerk. Daarover in een later blog meer  
met foto’s. 

"  
Na de koffie begon dhr. Ihno Dragt directeur van bovengenoemd museum over Museaal 
breigereedschap. Iets waarvan ik zelf nog nooit gehoord had was de breischede. Een hulpmiddel  
om ook lichamelijke klachten rondom het breien te voorkomen. Je draagt de breischede in je rok 
of broekboord en daarin steek je de werknaald. De breischede dient ter bescherming van je 
kleding omdat er toen veelal met stalen naalden gebreid werd. Zelf had dhr. Dragt niet zulke goede 
ervaring met gebreid goed, vooral niet met een zwembroek. 



"

"

"  
De gebreide zwembroek, de breischede bij de rode pijl en prachtige breidoppen om je breiwerk 
veilig op te bergen. 
Stella Ruhe is natuurlijk gevraagd om haar boek Visserstruien. Ze verteld over haar zoektocht 
naar patronen. Haar eerste boek krijgt nu al een vervolg omdat dit zoveel heeft losgemaakt dat  
er meer dan genoeg patronen zijn om een tweede boek te maken. In vele vissersdorpen en steden 
kwam men na het verschijnen van het boek er pas achter dat er ook bij hun visserstruien gedragen 
werden. 



" "

"  
Stella Ruhe met twee foto's uit dorpen waar eigenlijk geheel onverwacht toch truien gedragen 
waren. 
 
Hanna Zimmerman was de derde spreekster in de ochtend. Zij had aan verschillende opgravingen 
in  
de stad Groningen meegedaan als archeoloog en is in 2007 gepromoveerd op archeologische  
textielvondsten. Waar een stortplaats van stadsvuil al niet goed voor is. Aan de hand van haar 
vondsten heeft ze kousen, een babyvestjes en een hoed nagebreid. 



"

"  



"

"  
Links gevonden textiel tijdens de opgravingen en rechts nagebreid door Hanna Zimmerman. 
 
Na de lunch werden we door Sandra comis meegenomen naar Spitsbergen. Eerder in een blog 
had ik het al over een lezing die ik in het Rijksmuseum bijwoonde (klik hier). Bijzonder blijft het wat 
men daar aantrof bij opgravingen. De Nederlandse walvissers gooiden niet hun overledene in het 
water  (zogenaamd zeemansgraf) maar begroeven deze mensen. Hierdoor komt met veel te weten 
over de kleding die ze droegen tijdens de koude dagen op Spitsbergen. 

http://www.geldersemutsen.nl/blog/begraven.htm


"

"

"  
Een foto van de prachtige natuur van Spitsbergen waar je maar wat graag een warme muts draagt. 
 
Als laatste nam Sytske Wille het woord. Zij is oud conservator van textiel en zij had het damesblad  
De Gracieuse doorgenomen. Werd er nou meer gehaakt of gebreid. Eigenlijk wel heel veel gebreid 
omdat het veelal nuttig handwerk was wat ze tegenkwam. Je kon het zo gek niet bedenken of er  
was wel iets voor te breien. Om maar wat te noemen: U bergt toch ook uw uien op in een gebreid 
mandje en al uw handdoeken hebben toch ook een mooi gebreid randje. Erg leuk om te zien hoe 
men toen de bezige handen nuttige dingen lieten maken. 



"

"

"  
Handwerk uit: De Gracieuse 
Het was een hele leuke dag doordat er ook in Nederland ook zoveel mooi en vooral nuttig  
handwerk gemaakt is. Volgend jaar volgt er in het Fries museum een grote toonstelling over 
breien. 
Wij blijven het in de gaten houden want het was zeer boeiend. 
De kwaliteit van de foto's is niet altijd even goed. Dit komt doordat het foto's zijn genomen van de 
presentaties die gehouden zijn. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 13 juli 2014 

Admiraliteitshuis Wollig Dokkum 
 
Tijdens de Zomerdag van de Nederlandse kostuum vereniging (zie blog van 4 juli of klik hier) was  
er in de pauze gelegenheid om naar het museum Admiraliteitshuis te gaan. Daar was de  
tentoonstelling Wollig Dokkum. 

" "  
Een prachtige tentoonstelling waar vooral veel oud breiwerk te zien was. Een moeder met baby 
geheel in wollen gebreide kleding zaten er heel huiselijk bij. In een vitrine lagen de breidoppen, 
breischedes en ander breigereedschap waar Ihno Dragt over gesproken had tijdens de zomerdag. 
Een aantal van de vele vissertruien die in het boek van Stella Ruhe staan waren ook 
tentoongesteld. 
Veel lag en hing in een soort van kast waar een net voorgespannen was. Bij de visserstruien 
kun je dit nog rijmen, visserstruien – netten…. Ik snap dat het vooral gedaan is dat mensen  
niet gaan voelen aan alles alleen voor de foto’s is het wel jammer. En ik ben niet handig in  
fotoshop dus u moet maar even meekijken zoals ik het ook gezien heb. 



"

"  
Visserstruien. 
 
Erg leuk om te zien maar zeker niet leuk om te dragen: gebreide badpakken en onderrokken.  
Of die lange kousen, ik moet er niet aan denken. Of wat denk je van gebreid ondergoed.  
Wat ik een heel leuk idee van tentoonstellen vond waren de schilderijtjes met breiwerk.  
Ook leuk om eigen werk in een lijstje te doen. 



"

"

"  
Leuk om je breiwerk tentoon te stellen in een lijstje. Middelste foto een 'noazak'. In dit geval een 
gebreide zak die onder de schort gedragen wordt. Moeder met kind in gebreid goed. 
 
Er waren prachtige slaapmutsen. Helaas zijn wij er nog nooit eentje tegengekomen. Ik zou 
het best een uitdaging vinden om die op patroon te zetten. In een vitrine zaten baby poppen 
met mutsjes op. Prachtige steken waren er gebruikt. Of het expres of per ongeluk gedaan is  



weet ik niet maar naar mijn inziens was dit mutsje verkeerd opgezet. De ster bovenop het hoofd  
in plaats van achter op het hoofd. De mutsjes zijn ongeacht de maat altijd vierkant dus het past.  
Het is geen grote tentoonstelling maar wel zeer verzorgd ingericht. Dus mocht u nog in de buurt  
zijn tot eind augustus kunt u deze bezoeken. 

"

"  
Slaapmutsen 



"

"

"  
Leuke hele andere patronen van mutsjes. Het mutsje op de middelste foto is naar mijn inziens 
verkeerd opgezet. 



"

"  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 25 juli 2014 

Opvallend 
 
Zoals u misschien weet ben ik altijd op zoek naar patronen van oude kralentasjes.  
Vaak zet ik de kralentasjes zelf op patroon van oude bestaande kralentasjes.  
U kent waarschijnlijk wel de blauwe tas achter op ons boek. Dit tasje met alleen  
blauwe tinten is bij mij zeer geliefd. Ik brei graag in blauw/blauw of blauw/wit combinaties.

" "  
Het kralentasje dat achter op ons boek staat. 
 
Een aantal weken geleden vond ik een nieuwe kralentas in blauw tinten. Deze tas, 
nog helemaal in originele staat, lijkt erg op de kralentas achter op het boek. Wel is 
de tas nog niet zo oud dan de vorige tas. Dit kan je zien aan de grootte van de kraal 
en de staat waarin deze tas zich bevindt. 

"  
Dit tasje ga ik op patroon zetten. 
 
Deze kralentas is deze zomer aan de beurt om op patroon te zetten. De zomer is 
voor mij de meest geschikte jaargetijde om kralentasjes te breien. Niet alleen vanwege 
de vakantie (zeeën van tijd) maar ook vanwege het licht. 
Ook in de zomervakantie wordt er bij ons volop gebreid.  
Een fijne brei zomer toegewenst.  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 23 augustus 2014 

Wol op straat 
Ook dit jaar zijn wij naar Noorwegen op vakantie geweest. Het land van bergen, meren en wol op  
straat. 

"

"  
Het land van bergen, meren en een prachtige regenboog. Noorwegen. 
Naast de vele waarschuwingen die je ziet van elanden of herten die de weg over kunnen  
steken staan er ook borden dat er schapen op straat kunnen lopen. Vandaar wol op straat. Hard  
rijden doe je niet in Noorwegen. Ik denk dat de gemiddelde snelheid op 60 km per uur zit en we  
hebben alleen maar wegen gehad dat je maximaal 80 km per uur mag rijden. Dus die schapen zie 
je wel liggen op straat. Echt aan de kant gaan doen ze niet als je eraan komt behalve natuurlijk  
als je uitstapt en er foto’s van wilt maken. 



"  
Bord dat waarschuwt voor "wol" op straat. 



"

"

"  
Schapen op straat en schapen in het vakantiepark. 
Niet alleen de ligt de wol op straat. Vaak ook worden de schapen gebruikt als grasmaaimachine 
in de vakantieparken. Ik vond het wel gezellig klinken als ik lekker buiten aan het breien was dat 
de schapen langs kwamen met hun bellen om de nek. 
Naast de wol op straat natuurlijk ook heel veel wol in de winkels. Ik heb me aardig in kunnen 
houden met het kopen van wol. Wel heb ik een aantal leuke projecten kunnen breien tijdens de 
vakantie die ik mee had genomen. 



"  

"  



"  

"  
Lekker breien in de zon. Twee sjaals en de trui met Bumba is inmiddels ook af. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 9 september 2014 

Annemor Sundbo 
 
Tijdens onze vakantie had ik ook met Annemor afgesproken om bij haar atelier  
langs te gaan. In 2008 waren wij er via een vakantie folder langs gereden niet 
wetende dat zij het was. Carla Meijssen heeft toen op haar blog er over geschreven  
(ik blogde nog niet). Toen al merkten wij dat het een enorme gedreven vrouw is om  
oude Noorse patronen op papier te krijgen en uit te geven in boeken. Toen wij in 
2008 bij haar waren was ze bezig met onderzoek voor haar boek:  
Strikking I billdedkunsten of wel Knitting in art. Nu heb ik het gekocht in haar winkel 
gesigneerd en al. Een leuke vakantie herinnering. 
Klik hier voor haar website en haar boeken: www.annemor.com 
Ook hebben we weer de tentoonstellingsruimte bezocht. De vorige keer hing deze vol met  
wanten nu met truien die ze gebruikt heeft voor bovenstaande boek.  
Ze werkt eigenlijk op een zelfde manier als wij doen. Je snort oude mutsen of  
kralentassen op en zoals bij haar truien en daarvan ga je patronen maken. Een  
enorme klus maar wij vinden het ontzettend leuk om te doen. Annemor probeert  
ook nog van de patronen een stuk historie te achterhalen.  
Voor onze mutsjes en kralentasjes is deze geschiedenis moeilijk te achterhalen want  
onze grootmoeders en overgrootmoeders die de klederdrachten droegen zijn er niet  
meer om de verhalen te vertellen. 

"

"  
Annemor is niet iemand die graag stilzit en zo heeft ze ook nog een boek geschreven  
met patronen voor wanten. Zij had geen Engels talige meer op voorraad maar die is 
hier in Nederland gewoon verkrijgbaar. Dus die ga ik nog bestellen.  

http://stitchnbitch.nl/lnk2/?p=499
http://www.annemor.com/boker/boker.htm


We hebben in het zonnetje heerlijk koffie gedronken met Annemor bij het restaurantje  
op het terras van haar buurvrouw. De buurvrouw was ook zo vriendelijk geweest om  
Annemor voor ons te bellen want toen wij in Ose aankwamen was Annemor er niet. 

"  

"

"  
Met toestemming van Annemor mag ik de foto’s plaatsen. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 17 september 2014 

Husfliden Mandal 
 
En de kers op de taart dit jaar was net voor vertrek uit Noorwegen. Omdat je je vakantiehuisje 
vaak al rond 10 uur ’s morgens met verlaten en de boot pas vertrekt om 16.30 uur verzin ik 
altijd wel een uitje. Het uitje is meestal bezoek van een stadje wat we onderweg tegenkomen. 
Zo ook dit jaar.  
Mandal is de stad die we gaan bezoeken. Ligt op de route naar Kristiansand en belooft een 
gezellige winkelstad te zijn. De stad is gebouwd met overwegende witte houten huizen. Dit 
zie je meer aan de zuidkust van Noorwegen. 

"  
Mandal heeft zeker twee winkels en later toen we echt naar de boot toe moesten zag ik nog  
een derde wolwinkel. 
De leukste was Husfliden. Naast prachtige truien, tafellinnen e.d. verkopen ze er ook wol. 
Echter ik kon er niets vinden wat mij aanstond. Wel zag ik een deur met de toegang tot nog 
een verdieping. 



"



"  
De Noorse kousen zijn met behulp van Estlandse vrouwen op patroon gezet. De kroon kan 
gehuurd worden als je trouwt. 
 
Maar goed de stad verder verkent en heerlijk geluncht op het terras tegenover de Husfliden. 
Na de lunch nog een bezoek gebracht aan de Husfliden. De deur was open en we werden er  
vriendelijk ontvangen door Anne. Of we geïnteresseerd waren in de klederdracht. Ja maar  
niet om te kopen maar gewoon om even te kijken. Ze nam alle tijd voor ons om uitleg te 
geven over de kostuums van Mandal. Ze vertelde dat ze in het voorjaar en nu na de  
zomervakantie het drukst zijn. Dit omdat er dan veel huwelijk gesloten worden en kerkelijke  
bijeenkomsten zijn als dopen en communie. Mensen willen dan graag een traditioneel kostuum  
dragen. Zowel mannen als vrouwen. Husfliden Mandal heeft ongeveer 50 medewerkers 
(part-time) in dienst om de kostuums te maken. Er worden zo’n 350 kostuums per jaar gemaakt. 
Onvoorstelbaar voor ons want in Winterswijk was overgrootoma de laatste die het dagelijks  
droeg en zij is al 40 jaar dood. En oma Grevers die de mutsen plooide deed dit alleen nog  



voor dansgroepen en andere gelegenheidsdragers. Maar ook is het voor ons niet voor te  
stellen dat je als je trouwt dan je klederdracht aan doet. 
Maar ja des te mooier is het dan dat men hier de traditie hoog houdt. 

"

"

"  
Er hangen vele kostuums kant en klaar maar vaak wordt alles op maat en naar eigen wensen een 
kostuum speciaal gemaakt. Anne legt uit dat je soms ook verrassende kleuren tegenkomt. De 
schort en omslagdoek lagen in het archief van het Mandal museum.  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 28 september 2014 

Decoratie materiaal? 
 
Het “decoratie materiaal” dat nu tijdelijk in mijn woonkamer logeert staat weer klaar 
voor de komende beurs. Oude koffers die in menig huiskamer staan als decoratie 
materiaal wordt door ons als transport middel gebruikt voor alle poppen naar de beurs. 
Helaas moet ik daarbij mededelen dat zowel de koffer als de inhoud, de poppen van 
deze koffers in de opslag gaan. We wonen dus niet tussen de poppen al zou men dat  
soms verwachten met onze verzamelingen. Na de beurs gaat het hup hup hup weer 
in een niet nader te noemen opslag. 

"  
Alles staat weer klaar. Connie gaat niet mee naar Rijswijk i.v.m. het moeilijk vrij  
krijgen in het onderwijs en haar studie maar moeders vliegt woensdag avond niet 
in maar treint in naar mij in Utrecht en vandaar uit gaat het met koffers en al naar Rijswijk. 
Natuurlijk hebben wij de poppen en de mutsjes weer bij ons. Ook alle sokjes zijn  
weer te bewonderen die in ons boek staan en een deel van de kralentasjes.  
We geven weer workshop. 
Deze keer het breien en of haken van een kralentasje of het haken van bandjes. 
U kunt zich nu al van te voren opgeven of bij onze stand op de beurs. 
Ik hoop dat u al weer zin heeft in een nieuw handwerkseizoen ondanks de zomerse 
temperaturen. Tot a.s. donderdag, vrijdag of zaterdag in de Broodfabriek in Rijswijk. 



"

"

"  
kralen tasje haken, kralen tasje breien, bandjes haken. Voor meer informatie klik hier. 

http://www.geldersemutsen.nl/workshops.htm


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 19 oktober 2014 

Van Woolweek naar “Woldag” 
 
Natuurlijk leest u binnenkort mijn belevenissen van Woolweek op de Shetlandeilanden  
op onze blog maar eerst wil ik iets laten zien van mijn bezoek aan de tentoonstelling  
Truien bij de Vleet in Arnemuiden. Dit omdat de tentoonstelling tot en met 1 november  
is en zeker een bezoek waard is. Al eerder had ik het museum bezocht met de prachtige 
tentoonstelling van klederdrachten. Maar nu wederom naar de oude loods waar de boten  
van Arnemuiden nog steeds worden onderhouden en gerestaureerd. Hier waren de 
prachtige Zeeuwse visserstruien tentoongesteld. De prachtige omgeving, het prachtige  
weer en de prachtige panelen waar een stuk geschiedenis te lezen was over de truien 
en de visserij van Arnemuiden trokken vele bezoekers. 

"

"  
De aankondiging van de tentoonstelling en de loods met de prachtige panelen. 
 
Ook de link met Shetland was er. De Hollandse jenever werd geruild voor Shetlandse  



wol of truien.  
Tijdens de Woolweek heb ik ook de Shetlandse visserstruien mogen bekijken. Zowel in 
het Shetland museum als in het Shetland Textile museum. Stella Ruhe gaf donderdag 
avond in het Shetland museum een lezing over de Nederlandse visserstruien. 
Tijdens mijn bezoek aan Arnemuiden mocht natuurlijk een bezoek aan Jeanet haar  
wolwinkel niet ontbreken. De rode Arnemuidse visserstruien lagen vers van de  
breimachine in de winkel. Ondanks het mooie weer was het er druk. Maar tussen de  
vele klanten door toch even gezellig bijgepraat. 

"

"  
De prachtige gebreide visserstruien. 
Naast dat iemand mij herkende van de beurs ben ik ook even op de foto gegaan. Samen met 
Jeanet en Jolanda van de Crochet Along 2014 deken die ook de winkel bezocht.

"  



"

"

"  
De winkel van Jeanet, met Jolanda en Jeanet op de foto en mijn deken die wacht op de rand (wk 
43) 
 
Vanaf nu heeft Jeanet ook onze boeken in de winkel. En er komt ook een boek met 
Zeeuwse visserstruien. Wanneer heb ik niet gehoord maar dat komt vast op Tikkeltje Zeeuws. 
Klik hier voor de blog van Jeanet, Blij dat ik brei en/of hier voor Tikkeltje Zeeuw. 

http://blij-dat-ik-brei.blogspot.nl/
http://www.tikkeltjezeeuws.nl/


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 29 oktober 2014 

Workshops tijdens de Woolweek 
 
Toen de plannen gemaakt waren om naar Woolweek op de Shetlandeilanden te gaan 
waren de vliegtickets en de huisjes snel geboekt. Maar er moest ook een plan komen 
met wat we er gaan doen. De website van Woolweek stond vol met snoepjes op brei 
gebied maar waren pas bereikbaar vanaf 28 april. Zou dit net zo kunnen lopen als met 
boekingen voor een Madonna concert of welke superster dan ook. Van te voren  
hadden wij al het ultieme workshop programma opgesteld maar of wij dit ook daadwerkelijk  
zouden krijgen….? 
Elsbeth in Amsterdam op haar werk en ik in Nieuwegein op mijn werk (op de stoel va 
n de directeur die er niet was) zaten precies 12.00 uur klaar om te gaan boeken. En ja  
hoor. Geen doorkomen aan. Net als bij het bemachtigen van concertkaartjes dus.  
Iedereen tegelijk op internet en tot overhoop van ramp gaat ook Elsbeth haar creditkaart 
bank ook nog bellen dat er wel een aparte transactie is met de Shetlandeilanden…… 
Maar na een hoop stress weten we toch heel wat kaartjes te bemachtigen voor ons en 
onze breivriendinnen. 
Hieronder een aantal foto’s van de workshop zelf en het resultaat. Bij de één leerde je 
wat meer dan bij de ander maar het was wel heel leuk om mee te mogen doen. 
Als eerste hadden we de Colour Workshop van Mary Henderson. Zij is zelf altijd bezig met 
kleur en door een proeflapje te breien moet je zelf het effect ontdekken van kleur. Mijn 
fair isle sjaal werd door haar nog als voorbeeld gebruikt. 



"

"

"  
Mary Henderson colour workshop 
 



De tweede workshop was Knitting a hap met Gudrun Johnston. Een erg leuke workshop 
doordat je een omslagdoek of deken leerde breien van een patroon dat origineel van de 
Shetland afkomt. Mijn proeflapje (een kleine hap) is zelfs in de kleuren van daar.  
Van licht naar donker. 

"



"

"  
Gudrun Johnston Knitting a hap 
 



Voor de derde workshop moesten we een eindje rijden. Helemaal naar Unst. Het bovenste  
eiland van Shetland. Twee veerboten verder waren we bij het museum. Anne gaf de workshop.  
Een speciale steek, Cockleshell. Een prachtig schelpmotief. ’s Middags leerde ze ons ook 
nog met de breiriem te breien. 

"

"  
Anne met de workshop Cockleshell 



"

"  
Mary Henderson en Elsbeth doen even tussendoor wat gym oefeningen. En Anke aan het breien 
met de breiriem. 
 



De vierde en tevens laatste workshop was van Elizabeth Johnston. Zij leerde ons aan de hand 
van voorbeeld motieven zelf ajour motieven te ontwerpen. En later hebben we die ook gebreid. 
Mijn resultaat was niet helemaal goed omdat ik er achter kwam dat de omslagen niet altijd 
goed zaten. Maar ach van fouten leer je ook. 

"

"  
Elizabet Johnston en de workshop het ontwerpen van ajour. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 14 november 2014 

Workshop bij Trollenwol in Drieberegen 
Workshop Anke Grevers: Polswarmers met ingebreide kraaltjes.  
Onder leiding van Anke breien we polswarmers waarop een patroon van kraaltjes verschijnt tijdens 
het breien.  
Voorafgaand aan de workshop kun je een pakketje krijgen om de kraaltjes alvast op het garen te 
rijgen. 

"  
Plaats: Trollenwol in Driebergen.  
Tijd: 10 december van 19.30-22.00 uur  
Kosten: € 30,- inclusief materiaal. 
U kunt zich opgeven door te mailen naar info@trollenwol.nl 
Zelf meenemen: sokkennaalden 2mm, 2,5mm (deze zijn ook eventueel in de winkel aan te 
schaffen) 
Bent u niet in de gelegenheid om naar Trollenwol in Driebergen te komen maar u komt wel naar de 
Handwerkbeurs in Zwolle ga dan naar workshops op onze website. 
  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 20 november 2014 

Schapen en heel veel meer op de Shetlandeilanden. 
 
Het kale landschap met grazende schapen zal mij altijd bij blijven. Geen boom  
die er om kan waaien als wij op de dinsdag tijdens Woolweek windkracht 7 hebben. 
Het leven gaat ook gewoon door alleen woensdag en donderdag is er geen verse  
groente meer in de supermarkt te krijgen omdat de veerboten voor de aanvoer  
moeten zorgen. En deze veerboten zijn uit de vaart als de wind hard waait. Helaas  
hebben ook enkele Woolweek bezoeksters vast gezeten in dure hotels in Schotland.  
Wij lieten ons niet uit het veld slaan. Overigens hebben wij de rest van de week best 
mooi weer gehad want de zon scheen volop toen we op woensdag op Unst waren. 
Eerder had ik het al over de workshop die we daar gevolgd hebben maar wij hebben 
er ook nog de toerist uitgehangen. De zeehondjes lagen heerlijk in de zon te zonnen 
en ook hebben we er nog een opknappertje, een oud kasteel bezocht. 



" "

"  
Beetje ver weg voor mijn fototoestel maar de zeehondjes lagen heerlijk te zonnen. Kasteel in de 
haven, ons uitzicht vanuit ons vakantie huisje. En gif rode paddestoelen. 
Natuurlijk hebben we ook workshop plaatsen bezocht. Zo de workshop of wel de  
werkplaats waar de Burra Bears gemaakt worden. Niet alleen van de gebreide stof die 
Jamieson’s maakt maken ze beren. Ook maken ze beren van uw oude trui zodat u een 
mooi aandenken heeft aan uw oma, moeder of wie dan ook die die trui gebreid heeft.  
Later heb ik in het museum een beer gekocht met het Shetland motief. Ook in de  
winkel en atelier geweest van de Shetland desiner. De winkel hangt vol met Fair Isle. 



"

"



"  
Werkplaats van de Burra Bears en voorbeelden die in het atelier van de Shetland designer hingen. 
Aterlier van de Shetland designer. 
 
 

"  



"  

"  
En overal schapen in het kale landschap. 
Natuurlijk zijn er ook nog de musea. Prachtige oude breisels, visserstruien en veel kant. Maar 
helaas voor het fotogravewren allemaal achter glas. 
Dus misschien moet u volgend jaar gewoon zelf eens een kijkje gaan nemen. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 22 december 2014 

Kerst 
Het is al jaren spannend bij mij thuis of oma Noorwegen er dit jaar wel of niet  
bij is met de kerst. Nadat ik in 7 jaar tijd drie keer op vakantie ben geweest in 
Noorwegen waren opa met zijn kleinkinderen al jaren geliefde gasten met kerst.  
Maar ja waar bleef oma…… 
Dit jaar kwam er onverwacht bezoek. Wie stond er aan de deur…. 

"  
 
Geheel onverwacht heeft oma zich aangekondigd. Weliswaar nog op blote voeten  
maar dat komt misschien met de kerst goed. (Henny heb je nog een restje zwart  
sokkengaren op zolder? Ik heb alleen heel dik). 



"

"  
Dit jaar is het gezin compleet. Ja compleet want in Noorwegen zie je altijd opa,  
oma en twee kleinkinderen. Groter is de familie naar mijn weten niet. 
En volgens mijn partner heb ik een goede neus voor wolwinkeltjes waar deze  
poppen te koop zijn. Dus die heb ik wel uitgekampt op meer familieleden. 
 
Wij, Henny, Anke en Connie wensen u fijne kerstdagen en een goed 2015!


