BESTE CURSIST
Afgelopen jaar beleefden we ons eerste seizoen op de nieuwe locatie in Groot-Ammers.. Even wennen voor iedereen, ook
voor mij. Maar al snel went het dat je gemakkelijk kunt parkeren, en dat je niet afgeleid wordt door allerlei geluiden uit de
winkel.
Ook dit jaar hebben wij een gevarieerd aanbod aan workshops en cursussen o.l.v. enthousiaste en deskundige docenten. U
kunt zich uitleven in naaien, breien, haken, vilten en verven. Werkplaats De Schapekop is er helemaal klaar voor, tot ziens.
Wij wensen u veel plezier tijdens de workshops.
Vriendelijke groet
Carina
Werkplaats De Schapekop
Wilgenweg 8R
2964 AM GROOT-AMMERS
Tel. 06 82 80 48 79

Cursustijden
Ochtendcursus
Avondcursus
Dagcursus
Middagcursus

:
:
:
:

09.30
19.30
09.30
13.30

-

11.30 uur
21.30 uur
16.00 uur
16.00 uur

E-mail: info@deschapekop.nl
Website: www.deschapekop.nl
Banknummer: NL04RABO 0323503616
CURSUSVOORWAARDEN WERKPLAATS DE SCHAPEKOP
♦ U kunt zich in de werkplaats inschrijven, telefonisch of via de site www.deschapekop.nl. Als u zich hebt ingeschreven,
is uw inschrijving bindend.
♦ Direct bij inschrijving voor uw cursus, betaalt u inschrijfgeld. Dit wordt in mindering gebracht op het totale lesgeld. U
staat pas echt ingeschreven als u uw inschrijfgeld betaald hebt. Als u per bank betaalt, vermeldt u dan ook de naam,
het nummer en de datum van de cursus.
Banknr. NL04RABO0323503616, t.n.v. De Schapekop. Het restant van het cursusgeld betaalt u op de cursusdatum.
♦ Let op de datum en tijd, want u krijgt vooraf geen bericht meer.
♦ Annuleren is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus,
ontvangt u uw inschrijfgeld niet retour, tenzij u zelf voor vervanging zorgt.
♦ Bij te weinig belangstelling heeft De Schapekop het recht de cursus te annuleren. U ontvangt dan uw inschrijfgeld
retour.
♦ Wij stellen het op prijs als u de benodigde materialen bij ons in De Schapekop aanschaft.
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WORKSHOP o.l.v. LORET KARMAN
1. Wol verven
Tijdens deze workshop van een hele dag verven we een palet van ministrengen in 60 verschillende kleuren met zuren verf.
Je legt hiermee de basis voor een eigen stalen/verfreceptenboek en weet na afloop hoe je recepten uitrekent, wat een
slotverhouding is en hoe temperatuur en zuurtegraad dit specifieke proces van verven beïnvloeden.
Loret Karman is een fulltime kleurontwerper. Ze is geboren in Papua en opgegroeid op Curacao, in een familie waar de liefde
voor textiel al generaties lang wordt doorgegeven. Ze is opgeleid in textiele werkvormen en heeft haar eigen atelier in
Amsterdam. Daar verft ze handmatig en met groot respect voor ambachtelijke technieken haar brei- en borduurgarens.
Steeds weer zoekt ze naar materialen van hoge kwaliteit die duurzaam en dicht bij huis worden geproduceerd. Ze
ontwikkelt haar garens samen met Europese spinnerijen.
De workshop die ze bij ons geeft wordt maar heel af en toe gegeven. Loret geeft hier een echt kijkje in de keuken van haar
professionele handververij.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 24 nov. 2017
€ 135,-- , incl. lunch
€ 35,--

Huiswerk, Na aanbetaling van de workshop kun je een grote streng van 600 meter ongeverfd garen ophalen in de
werkplaats. Deze moet je vooraf en volgens instructie wikkelen in 60 ministrengen.
Benodigdheden: latex huishoudhandschoenen, watervaste pen, 20 insteekhoezen, multomap, afsluitbare plastic zakjes om
vochtige garens mee naar huis te kunnen nemen, schort of oude kleding en een mondkapje. 60 minilabeltjes (verkrijgbaar
bij kantoorboekhandel of zelf maken).
CURSUS EN WORKSHOPS o.l.v. CARLA MEIJSEN
2. Kantbreiwerk uit Estland - Traditionele Haapsalu shawls
Op veler verzoek komt Carla Meijsen een workshop kantbreiwerk geven.
Estland staat bekend om z'n prachtige gebreide kanten shawls uit de stad Haapsalu. De ragfijne vierkante en rechthoekige
shawls bestaan uit een middenpaneel met patronen, een ribbelrand en een kantrand. Ests gebreid kant heeft een aantal
kenmerken, waaronder de 'nupp', een driedimensionaal element in het breiwerk dat de lijnen van het kantwerk versterkt en
het kantwerk een specifiek karakter geeft. Meer nog dan bij onder meer kantbreiwerk uit Orenburg of Shetland, zien we
bij Ests kant een veelheid aan ingewikkelde steken, die worden verwerkt in de kantmotieven. Ook zien we veel kantpatronen
die zijn geïnspireerd op blad- en bloemvormen of geometrische motieven.
Tijdens de workshop Kantbreiwerk uit Estland leert u specifiek Estse manieren van opzetten, kantsteken en afkanten. De
constructie van diverse typen Haapsalu shawls wordt uitvoerig uitgelegd. Hierbij laat Carla vele voorbeelden uit haar eigen
collectie shawls zien.
Deze dag breien we een vierkante minishawl waarin al deze technieken voorkomen. In het middenpaneel proberen we
diverse methodes voor het breien van nupps en enkele decoratieve kantsteken uit. De kantrand langs de minishawl wordt op
traditionele wijze aangezet.
Deze workshop is voor breisters met minstens één jaar breiervaring! Tevens is het prettig dat u enige ervaring heeft met
kantbreien. Carla heeft een website: www.thedutchknitters.nl
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 13 jan. 2018
€ 75,-- incl. lunch, patronen en materiaalpakket
€ 25,--

Benodigdheden: haaknaald, schaar, centimeter, dikke stopnaald, stitchmarkers, pen en papier. U kunt gebruik maken van
leenbreinaalden. Een paar (sets) extra breinaalden in de dikte 3 tot 3,5 mm zijn handig, maar niet noodzakelijk. U kunt dan
wel de diverse proefopzetten op deze naalden laten staan en zo mee naar huis nemen.

3. Het Betere Breiwerk
Rode draad in de cursus is de breisteek. Tijdens de eerste les wordt de steek van diverse kanten belicht en onderzocht.
Om tot een beter inzicht te komen over hoe een steek bepaalt hoe het breiwerk eruit komt te zien, behandelen we
Westers versus Oosters breien, verdraaide steken, Combination Knitting en breimethodes met de draad over de linker- of
rechtervinger of om de nek. In de volgende lessen komen we voortdurend terug bij de basis van het breien: de steek.
Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de techniek van het breien en de eigenschappen van breiwerk. Cursisten zijn dankzij
de lessen waarin nadruk wordt gelegd op de basale principes van het breien beter in staat om technieken sneller te
begrijpen en breiproblemen op te lossen en kunnen regelmatiger breiwerk produceren.
Een goede breitechniek en afwerking maken het onderscheid tussen 'zelfgemaakt' en 'echt handwerk'. In deze cursus
leert u de fijne kneepjes van het handbreien, zodat uw breiwerk er uit gaat zien als écht handwerk. Aan de orde komen
onder meer breimethodes, opzetten, afkanten, afwerkingstechnieken, meerderingen en minderingen, kantbreien, verkorte
naalden, kabeltechnieken, mogelijkheden en beperkingen van materialen en gereedschappen en het gebruik van patronen in
andere talen. Het Betere Breiwerk is geen losstaande workshop maar een compleet curriculum voor de gevorderde breister.
De deelnemers aan de cursus communiceren onderling via een speciaal hiervoor opgerichte community op internet. Ook de
huiswerkopdrachten, oefenwerk en extra informatie worden via deze groep verspreid. Actieve deelname aan de Facebookgroep en het maken van het huiswerk is verplicht.
Datum
Tijdstip
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:
:

maandagavond 22 en 29 jan., 5., 12 en 19 feb., 5, 12 en 19 maart 2018
19.00 uur tot 22.00 uur
€ 345,-- incl. materiaalpakket
€ 100,--

Benodigdheden: het materiaalpakket wordt uitgereikt tijdens de eerste cursusavond.
4. Magische motieven
Tijdens een reis naar de Baltische staat Letland in mei/juni 2016 ontdekte Carla een magische manier om persoonlijke
motieven te maken op basis van data, getallen, namen of woorden. De methode is gebaseerd op oude wiskundige principes.
De motieven die ontstaan zijn geometrisch en perfect symmetrisch. Door de manier waarop ze worden gegenereerd
bevatten ze een onzichtbare persoonlijke boodschap. Vaak ontstaan prachtige vormen en variaties met eindeloos veel
mogelijkheden. De motieven kunnen worden gebruikt voor allerlei doeleinden, zoals breien, borduren of grafisch ontwerp.
Tijdens deze workshop leert u de basisprincipes achter de magische en vedische vierkanten en het omzetten van letters
naar cijfers. Carla laat veel voorbeelden zien van de mogelijkheden om de motieven op allerlei manieren toe te passen. U
maakt uw eigen magische en vedische vierkant, zet de letters van uw naam of een woord om in cijfers en maakt van
minstens één zelf gekozen woord of getal een breimotief.
Daarnaast geeft Carla aan de hand van voorbeelden en boeken een beeld van de Letse breicultuur en tradities en leert u
enkele typisch Letse breitechnieken, waaronder een mooie opzetmethode en de Letse Reliëfsteek. Indien de tijd het
toelaat demonstreert Carla het breien van een Letse kralenpolswarmer met Magisch Motief.
Bij de workshopprijs is een pakket van twee bollen Shetlandlamswol ter waarde van circa € 13,50 inbegrepen.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 2 dec. 2017
€ 75,-- incl. materialenpakket
€ 25,--

Benodigdheden: schaar, centimeter, dikke stopnaald, stitchmarkers, pen en papier. Tijdens de cursus kunt u gebruik maken
van potloden, ruitjespapier en leenbreinaalden. Een extra setje (bamboe) sokken- naalden of rondbreinaalden (circa 3,5 mm)
is handig maar niet noodzakelijk.
WORKSHOP o.l.v. RESI DINJENS
5. Kantbreien met afwerkrand voor beginners
Tijdens deze workshop gaat u een vierkantje breien waarin alle vier de hoeken en afwerking aan bod komen. Zowel de

Orenburg afwerking als een averechte maassteek om de laatste hoek te sluiten komen aan bod. U bent na deze leerzame en
duidelijke workshop in staat om de prachtige kantshawl, waar u het patroon van meekrijgt, te breien.
Datum
Kosten

:
:

Inschrijfgeld

:

donderdag 18 jan. 2018
€ 75,-- incl. lunch, patroon en materiaal (t.w.v. € 24,50) voor een shawl
(kleur naar eigen keuze)
€ 30,--

Benodigdheden: breinaalden 2,5 of 3 mm met knop en rondbreinaald 2,5 of 3
WORKSHOPS o.l.v. KAREN BRUINSMA
6. Vilten speld/broche/object
Verleden jaar was deze workshop een groot succes. Daarom is deze weer in het programma opgenomen. Deze 3D broche van
vilt wordt gemaakt van twee contrasterende kleuren lontwol. We verdiepen ons wat meer in een speciale vilttechniek,
waarbij je een voorvilt maakt en delen daarvan inbindt en inrijgt. Op deze wijze ontstaat er 3D vilt. Als de broche klaar is,
kan je deze versieren met kleine steekjes en kralen. Viltervaring is een must!
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 13 okt. 2017
€ 65,-- incl. lunch en materiaal
€ 25,--

Benodigdheden: gewone en een stofschaar, rijggaren, borduurgaren, kleine kralen, borduurnaalden en een keukenhanddoek.
(U kunt ook gebruik maken van de kralen uit het assortiment van Karen). Wilt u op de website van Karen kijken, deze is
www.deviltkamer.nl
7. Buideltje vilten en borduren
Tijdens deze workshop gaat u een buideltje vilten. Het buideltje is dun en soepel; u gaat koordjes maken, greepjes vilten en
dan tot slot lekker borduren. Viltervaring is wel nodig.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 19 jan. 2018
€ 65,-- incl. lunch en materiaal
€ 25,--

Benodigdheden: gewone en een stofschaar, borduurgaren, kleine kralen, borduurnaalden en een keukenhanddoek. (U kunt
ook gebruik maken van de kralen uit het assortiment van Karen). Wilt u op de website van Karen kijken, deze is
www.deviltkamer.nl
CURSUSSEN o.l.v. Ans Beijen
8. The wave – plaid haken voor beginners
Tijdens drie avonden leert u onder leiding van Ans een vrolijk plaid te maken. Tijdens de eerste les leert u de opzet en de
steken. Thuis maakt u de proeflap af en kunt u beginnen aan uw plaid. De tweede les is voor vragen en oefenen. In derde les
wordt de afwerking behandeld en geoefend. Voor deze cursus heeft u een heel klein beetje haakervaring nodig. Het
voorbeeld plaid is gemaakt van 100% merino-wol, gehaakt op haaknaald no. 4,5 en dit plaid is in een pakketvorm te
verkrijgen tegen een speciale prijs. Ook kunt u kiezen voor de Shetland lamswol, die in de werkplaats verkrijgbaar is in 97
kleuren. Het voordeel van deze wol is dat de plaid heerlijk licht van gewicht is.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

dinsdagavond 7 nov., 21 nov. 2017 en 6 feb. 2018
€ 35,-- incl. patronen, excl. materiaal
€ 10,--

Benodigdheden: haakgaren en bijbehorende haaknaald en een schaar en centimeter. De wol graag van tevoren in de
werkplaats uitzoeken. Neem wat restgaren mee om te oefenen.

9. Haken voor gevorderden - plaid
Vanwege het grote succes vorig seizoen opnieuw een haakcursus voor gevorderden. U gaat onder leiding van Ans een plaid
maken met verschillende steken en kleuren. Leuk voor over de bank. U kunt het plaid net zo groot maken als u wilt. Het
voorbeeld plaid is gemaakt van de Shetland lamswol, die in de werkplaats verkrijgbaar is in 97 kleuren. Het voordeel van
deze wol is dat de plaid heerlijk licht van gewicht is.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

dinsdagavond 16 jan., 13 feb. en 6 maart 2018
€ 35,-- incl. patronen, excl. materiaal
€ 10,--

Benodigdheden: haakgaren en bijbehorende haaknaald, schaar en centimeter. Neem wat restgaren mee om te oefenen. De
wol graag van tevoren in de werkplaats uitzoeken. Dan kunt u gelijk aangeven welk plaid u wilt maken. Dit in verband met
onze voorbereidingen.
10. Entrelac haken
We gaan tijdens deze twee avonden een Entrelac shawl haken.. Tunisch haken is een haaktechniek waarmee een
ruitjespatroon ontstaat. Gecombineerd met Entrelac, een soort patchwork techniek, en een multicolor garen ontstaat op
eenvoudige wijze een leuk effect. Tijdens de eerste les zetten we het haakwerk op en de laatste les gaat u de laatste
triangels afhechten. Tussen deze twee lessen heeft u ruim de tijd om uw huiswerk af te maken.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

dinsdagavond 14 nov. en 12 dec. 2017
€ 25,--, excl. materiaal, incl. patroon
€ 10,--

Benodigdheden: 200 gram multi color breigaren (800 meter) bijv. handgeverfd van De Schapekop of 300 gram handgeverfd
dikte DK (720 meter), bijpassende gewone haaknaald (mogelijk iets dikkere haaknaald),.
WORKSHOP o.l.v. HELGA VAN DER WARDT
11. Double knitting
Onder leiding van Helga (van De Vlotte Knot) maakt u kennis met dubbel breiwerk. Een belangrijk kenmerk is dat dit
breiwerk bestaat uit twee lagen die tegelijkertijd gebreid worden. Beide zijden zien er uit als tricot breiwerk. Double
knitting wordt ook wel doubleface of interlock breiwerk genoemd.
Datum
Tijdstip:
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:
:

dinsdagochtend 30 jan. 2018
09.30 – 12.30 uur
€ 35,--, incl.. materiaal en patroon
€ 10,--

Benodigdheden: rondbreinaald bijpassend bij de wol, liefst dikte 3,5 of 4, dit mogen breinaalden zonder knop of een
rondbreinaald van 60 cm. Twee bollen in contrastkleuren.
CURSUS o.l.v. LONNEKE ANDEWEG
12. Sokken breien voor beginners en gevorderden
Weer helemaal hot, het breien van uw eigen sokken. Onder enthousiaste leiding van Lonneke leert u tijdens drie ochtenden
alles omtrent het breien van een sok, met een mooie, passende grote en kleine hiel. Heeft u al vaker sokken gebreid, dan
kunt u ook kiezen voor de Fish Lips Kiss-hiel. Lonneke is echt een kei in het breien van sokken in vele technieken en kleuren.
Wij raden u aan de tweede sok ook tegelijk te breien.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

donderdagochtend 1 en 22 feb. en 15 maart 2018
€ 40,-- incl. materiaal (t.w.v. € 12,50), en. patroon
€ 10,--

Benodigdheden: sokkenbreinaalden van 20 cm lengte, liefst van hout, centimeter, pen en papier.
WORKSHOP o.l.v. MARIJKE DEKKERS
13. Ply-split braiding
Bij gewoon vlechten gaan draden over en onder elkaar. Bij ply-split braiding worden draden/koorden met behulp van een
vlechtpen door elkaar heen getrokken. Door verschillende manieren van insteken en door kleurordeningen ontstaan
patronen. Traditioneel werden banden en manden gevlochten. Nu wordt deze techniek gebruikt voor manden, matten,
tassen, sieraden, kleding en vrije vormen. U start met een sleutelhanger. U leert verschillende banden vlechten met
passende afwerking; u krijgt extra beschrijvingen van banden met verschillende aantallen koorden. Het draaien van koorden
wordt op verschillende manieren gedemonstreerd en toegelicht. Voor meer afbeeldingen kijk eens op de site van Marijke
www.marijkenmeer.nl
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 2 feb. 2018
€ 75,-- incl. materiaal, patronen en lunch
€ 25,--

CURSUSSEN EN WORKSHOPS o.l.v. CARINA VAN DER HAM
14. De fijne kneepjes van het breien voor gevorderden
Tijdens deze cursus (zes ochtenden, middagen of avonden) gaan we de puntjes op de i zetten. We gaan met elkaar een plaid
breien die bestaat uit ongeveer 28 blokken in diverse technieken en kleuren. Tijdens deze lessen behandelen we gelijk de
fijne kneepjes en moeilijkheden die kunnen ontstaan tijdens het breien. U begrijpt wel dat brei-ervaring voor deze cursus
een must is. Er zijn reeds vijf groepen vastgesteld, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (woensdagavond,
donderdagochtend, donderdagavond en vrijdagmiddag) en in overleg kunt u inschrijven. Tussen de data is ruimte voor het
huiswerk gepland.
Datum

Kosten
Inschrijfgeld

:

woensdagavond 27 sept., 15 nov., 13 dec. 2017, 17 jan., 14 feb. en 21 maart 2018
of
donderdagochtend groep A: 21 sept., 2 nov., 23 nov. 2017, 11 jan., 8 febr., 22 mrt. 2018
of
donderdagochtend groep B: 5 okt., 9 en 30 nov., 2017, 18 jan., 15 feb. en 29 maart 2018
of
donderdagavond 21 sept., 2 en 30 nov. 2017, 11 jan, 8 feb. en 22 maart 2018
of
vrijdagmiddag 6 okt., 10 nov., 15 dec. 2017, 26 jan., 23 febr., 23 mrt. 2018
: € 75,-- incl. patronen
: € 15,--

Benodigdheden: wol met bijpassende breinaalden voor proeflapjes, maasnaalden, centimeter, kabelnaalden, schaar, pen,
markeringsringetjes en uw breimap.
15. Fair isle breien voor beginners
Tijdens twee avonden gaat u een col breien in de Fair Isle techniek. In de eerste les gaat u met de twee kleuren inbreien
oefenen en tijdens de laatste les bespreken we de finishing touch.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

dinsdagavond 26 sept. en 31 okt. 2017
€ 30,-- excl. materiaal, incl. patronen
€ 10,--

Benodigdheden: rondbreinaald van 60 cm, evt. een regelteller, markeringsringetjes, centimeter en breigaren (liefst
Shetland lamswol) dit graag van tevoren uitkiezen, want u krijgt ook huiswerk mee en dit moet vóór de eerste les worden

gemaakt.
16. Fair isle breien voor beginners (pakket Christel Seyfarth)
Afgelopen jaren was deze cursus zeer succesvol. Kijk maar op facebook of op de website. U hebt ze vast wel gezien in de
webshop, de gebreide omslagdoeken, vesten en jasjes van Christel Seyfarth; deze zijn in het rond gebreid zonder naden.
Tijdens deze cursus gaat Carina u alles vertellen over deze breitechniek, hoe haar patronen opgebouwd zijn, over de
speciale wol en hoe deze wol gemaakt wordt en natuurlijk gaan we breien. Er zit soms vrij veel tijd tussen de data. De reden
is dat u tot de volgende moeilijkheid kunt breien en tijdens de cursus de moeilijkheden kunt bespreken. Tijdens de derde
les willen we ook aandacht besteden aan de fijne kneepjes, zoals het afwerken en in elkaar zetten. Wel graag van tevoren
een pakket komen uitzoeken, omdat er vooraf enig huiswerk gemaakt moet worden. Even bellen wanneer u een pakket komt
uitzoeken. (telefoon 06 82 80 48 79). U heeft voor deze cursus enige brei-ervaring nodig.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

donderdagmiddag 5 okt, 2 nov. 2017 en 18 jan. 2018
€ 35-- excl. materiaal
€ 10,--

Benodigdheden: rondbreinaald, markeringsringetjes, steekhouders, schaar, regelteller, centimeter, patroon of een
breipakket, pen en papier. Leuk om te weten: bij aankoop van een breipakket van Christel Seyfarth of het jubileumvest van De Schapekop, krijgt u uw cursusgeld retour!
17. Breiclub
U heeft vast wel eens gehoord van de stitch en bitch breigroepen in de grote stad. Nu niet meer in het stadje Nieuwpoort
maar in de werkplaats van De Schapekop midden tussen de wol op het industrieterrein.
Datum

:

Kosten

:

woensdagavond 20 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec. 2017, 10 jan., 7 feb. en 4 april 2018
of
vrijdagochtend 22 sept., 3 nov., 2017, 12 jan., 9 feb., 16 maart en 13 april 2018
vrijwillige bijdrage voor de koffie van € 2,--..

18. Vilten voor beginners
Vilt is een prachtig materiaal. Dit pure natuurlijke product met zijn robuuste uitstraling leent zich voor allerlei
toepassingen. Al eeuwenlang heeft men gebruik gemaakt van de prachtige eigenschappen van vilt. Wat er ook van wordt
gemaakt, steeds weer wordt u getroffen door de vriendelijke, warme uitstraling en de prachtige kleuren. Het leuke is dat u
dit mooie product nu zelf kunt maken. Eerst leert u de basistechniek met merino-wol; we maken een stukje wollen vilt.
Daarna kunt u een keuze maken want u kunt nu een groot stuk gaan vilten, of vilten op chiffon zijde. (zgn. Nuno-vilten)
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 7 okt. 2017
€ 65,-- incl. lunch en materiaal
€ 15,--

Benodigdheden: pen en papier, dunne plastic boterhamzakjes, enkele badhanddoeken en een plastic tasje.
19. Shawl vilten en verven voor gevorderden
Op deze dag gaat u op een grote zijden shawl vilten met ecru kleurige merino-wol of naaldvilt. Later gaat u deze shawl
verven U kunt kiezen uit verschillende soorten shawls;
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 20 jan. 2018
€ 75,-- incl. lunch en materiaal
€ 15,--

Benodigdheden: dunne plastic boterhamzakjes, schaar, enkele badhanddoeken en een plastic tasje.

20. Krukje (vilten uit de vacht)
Tijdens deze workshop gaat u vilten uit de ruwe vacht van het schaap. Dit stukje vilt is zo groot dat er een krukje mee
bekleed kan worden. Viltervaring is niet nodig. .
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 14 okt. 2017
€ 75,-- incl. lunch en materiaal (ook het krukje)
€ 25,--

Benodigdheden: dunne plastic boterhamzakjes, een paar grote badhanddoeken, eventueel een plastic tasje.
21 Kerstbomen van vilt
Tijdens deze dagcursus maakt u twee decoratieve kerstbomen van verschillend formaat. Carina geeft u creatieve adviezen
om een zo origineel mogelijke kerstboom te vilten.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

zaterdag 25 nov. 2017
€ 55,-- incl. materiaal en lunch
€ 15,--

Benodigdheden: handdoek,dunne plastic boterhamzakjes en plastic tas om de bomen mee naar huis te nemen.
CURSUS o.l.v. CHIEL NOORDELOOS
22. Verven met paddenstoelen
Chiel Noordeloos is mycoloog (paddenstoeldeskundige) en was vrijwel zijn hele loopbaan verbonden aan de Leidse
universiteit. Nu is hij gastmedewerker van museum Naturalis in Leiden. Eén van zijn vele hobbies is breien en dat was de
aanleiding voor hem om te gaan experimenteren met het verven van wol met paddenstoelen.
Een (beperkt) aantal soorten paddenstoelen bevat pigmenten waar je mee kunt verven. Hoewel dit al eeuwen bekend was, is
het verven van wol en zijde met paddenstoelen pas sinds de zeventiger jaren weer populair, vooral in Scandinavië en de
USA. Het is verbazingwekkend te zien hoeveel mooie kleuren met paddenstoelen kunnen worden verkregen.
Gedurende de cursus van twee dagen zullen we met verschillende soorten paddenstoelen gaan verven, zodat u na afloop met
een reeks kleurstalen naar huis zult gaan. De eerste dag verven we geel, groen en warme oranjerode tinten, de tweede dag
grijs, paars en bruin. We gaan het hele proces doorlopen, van het beitsen van het garen tot het maken van de paddenstoelen
extracten, en het verven. Daarnaast krijgt u informatie in de vorm van een handleiding en een introductie met behulp van
een power point presentatie. Na afloop gaat u naar huis met voldoende garen om bijvoorbeeld een fair-isle werkstuk te
kunnen maken.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart 2018
€ 165,-- incl. materiaal en lunch
€ 25,--

Benodigdheden: huishoudhandschoenen, plastic tasje, labeltjes, pen en papier en uw eigen breiwerk om tussendoor tijdens
het wachten een steekje te breien. Wilt u wel van tevoren uw wol komen ophalen, want u krijgt nog wat huiswerk mee, u
moet nl. nog strengetjes maken.
WORKSHOPS EN CURSUS o.l.v. PINY HAKKESTEEG
23. Oude knuffelbeer
Tijdens deze dag gaat u een antieke beer maken uit een oude wollen deken.
Datum
Kosten

:
:

donderdag 12 okt. 2017
€ 60,-- incl. lunch en materiaal naar eigen keuze

Inschrijfgeld

:

€ 15,--

Benodigdheden: naaimachine, naaigaren, schaar, potlood, spelden, kortom uw gehele naaidoos.
24. Vintage tas (nieuw model)
Dit jaar een nieuw model tas. In één dag maakt u onder leiding van Piny van een mooie oude wollen deken en een
borduurstukje uit de zestiger jaren een pracht en vooral handige tas. Er is keuze uit verschillende kleuren dekens en
borduurwerkjes. De tas heeft prachtige lederen hengsels die zo lang zijn dat de tas ook over de schouder gedragen kan
worden. Voor deze workshop hoeft u maar een klein beetje naai- ervaring te hebben.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 16 feb. 2018
€ 65,-- incl. lunch en al het materiaal
€ 15,--

Benodigdheden: naaimachine, naaigaren, schaar, potlood, spelden, kortom uw gehele naaidoos.
25. Vintage schort
Heel vintage maar up to date: een schort die u maakt uit allerlei ‘oude’ borduurwerken (mijn keuken is mijn trots), stoffen,
bandjes etc. Bovendien is deze schort niet alleen leuk maar ook nog eens sterk en praktisch. (ook leuk voor de Sint).
Voor deze workshop is een klein beetje naai-ervaring nodig.
Datum
Kosten
Inschrijfgeld

:
:
:

vrijdag 1 dec. 2017
€ 65,-- incl. lunch en al het materiaal
€ 15,--

Benodigdheden: naaimachine, schaar, centimeter, verschillende kleuren naaigaren, kortom uw gehele naaidoos.
26. Naaicursus
Een leuk begin van de week: gezellig naailes volgen in de werkplaats van De Schapekop. Of u nu beginner of gevorderd bent,
dat maakt niet uit. Piny Hakkesteeg leert u op een gezellige en creatieve manier de leukste jurkjes, broeken voor uw kind te
maken, maar natuurlijk kunt u ook een kledingstuk voor uzelf maken.
Tijdstip
Kosten
Eerste les

:
:
:

iedere maandagochtend
€ 35,-- per maand
maandag in overleg

27. Dagreis naar Winschoten – Midwinterwol (wolfestival)
Zaterdag 9 december a.s. organiseert werkplaats De Schapekop i.s.m. idéBé reisspecials een dagreis naar het noorden des
lands, nl. naar Winschoten. Daar vindt het unieke Midwinterwol plaats.
Midwinterwol staat voor wol, wol en nog eens wol, schapen, handgeverfd, breigarens, vachten, spinnewielen, allerlei
wolprodukten klein en fijn. Dit alles wordt gepresenteerd in een echte, warme Midwintersfeer. Wij maken de reis per
touringcar. Er zijn diverse opstapplaatsen, o.a. bij werkplaats de Schapekop zelf. Kosten: 40,00 euro p.p. incl. entree en
touringcarvervoer. Reserveren vóór 11 november (maar vol=vol) via werkplaats De Schapekop /Carina: info@deschapekop.nl
tel. 0682804879 of idéBé reisspecials/Ine: info@idebe.nl tel. 0626434516.
28. Reisje naar het Lake District
Ook in 2018 hopen we weer een reisje te gaan maken, dit keer naar het Lake District. Ine de Boer is weer bereid om dit
voor ons te organiseren. U kunt al een optie nemen door even een mailtje te sturen naar Ine of naar De Schapekop.
Datum

: mei/juni…………………

Email Ine
Email De Schapekop

:info@idebe.nl
:info@deschapekop.nl

