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De feestdagen liggen al weer geruime tijd achter ons, inclusief de oliebollen, appelflappen en de kerststol.
We zitten nog steeds in lock-down en er is zelfs een avondklok ingesteld. Gelukkig is het vaccineren van
start gegaan. En nu maar hopen dat we snel de middenstand kunnen spekken en een terrasje kunnen pikken.

Tijd om de zinnen te verzetten en aan leuke activiteiten te denken.

Een midweek eigen kleding maken bijvoorbeeld in het ruime Hunehuis.
Je krijgt vier dagen lang een workshop van 2 uur in het maken van je
eigen kleding op je eigen naaimachine. Daarnaast ligt het Hunehuis in
een schitterende omgeving, die je uitnodigt om te wandelen of te fietsen.
Zes weken voor aanvang krijg je te horen of de reis doorgaat, zo niet dan
krijg je gewoon je geld teruggestort, dus wat heb je te verliezen.

Rick Grootenhuis,
workshopbegeleidster
Eigen kleding maken

Rick start het nieuwe creatieve seizoen van ymkje.nl en begint op 12 april.
Hierna volgt Naantje Knit in de maand juni. Deze reis is helemaal volgeboekt.

Er zijn nog wel plaatsen in september voor het Top Down breien van Naantje Knit.

Deze breireis van Naantje Knit in september is trouwens nog de enige breireis van 2021 welke je nog kunt
boeken.
Dus lijkt het je leuk, om een week samen met andere enthousiaste mensen te breien, weetjes te delen en te
genieten op de boot varend door een deel van Nederland. Schrijf je dan snel in, wat er is nu nog plek voor de
Top-down trui breien op de Avontuur

De reis van Annita met Zijmaakthet in september is volgeboekt.

De Quiltweek
Er is nog plaats in de Quiltweek in het Hunehuis in Havelte.
Appie, heeft mooie workshops voorbereid. En zij kan zowel de
beginner als de vergevorderde helpen om weer wat verder te
komen met het Quilten. Zij heeft veel ervaring in het les geven met
quilten en quilt zelf al heel lang.
Dus wie heeft er zin om een midweek midden in de natuur lekker
in het zonnetje op het terras te quilten of in één van de andere
ruimtes in het Hunehuis en te genieten van de natuur? Je bent
welkom.
Gewoon weg van alles en even alleen bezig zijn met je hobby
samen met gelijkgestemden. Je doet een dosis ervaring op en
ontmoet mede-deelnemers, waar het vast mee gaat klikken.
Schrijf je in voor deze midweek.
Deze midweek is pas in oktober, dus weg met corona en heerlijk
dromen van je geplande activiteit. Mocht het niet doorgaan, geen punt, je krijgt je geld dan gewoon terug.
Boek Een midweek quilten met Appie

Breinieuws
Alda heeft zich niet verveeld de afgelopen tijd.
Haar omslagdoek is klaar

Ontwerp: Hjemme van a passion for lace- Monique Boonstra
Garen: Isager Alpaca 2, 50gr/-250
Foto en gebreid door Alda van Bentum.

Sterker nog, zij heeft nòg een omslagdoek gemaakt ook een ontwerp van
Monique Boonstra

Ontwerp: Winter lake
Monique Boonstra
Foto en gemaakt door Alda van Bentum
Met naald 2.75

Meer Breinieuws
Mijn trui is af. Het was een behoorlijke rekenklus, omdat het garen een heel andere dikte had dan het
patroon aangaf. Voor de “joke” moest ik wel uitkomen op een juist aantal steken om het ingebreide patroon
kloppend te houden.
Gelukkig had ik een hulpdraad gezet, want ik heb het een paar keer uit moeten
halen. De bovenkant werd telkens wijder in plaats van smaller. Ik snapte er niets
van, totdat ik het patroon nauwkeurig bekeek en er achter kwam dat er een
toermindering niet vermeld stond.
Toen ik dit had toe gevoegd, klopte het patroon weer.
Moraal van dit verhaal is, twijfel niet alleen aan jezelf want het kan ook aan het
patroon liggen.
Het garen is van Lang genaamd Dipinto, gemeleerd en merino 120.
Het ontwerp van Islay van Kate Davies Design

Ik heb nu twee nieuwe projecten op de naald.

Een eigen maaksel van een spencer, heel simpel goed om bij een
spannende detective ter hand te nemen.

Het andere project is
Hyggespreder van Geilsk
Met deze kleur wol:
SadnesGarn Tynn Merinoull
nr. 4345

De kleur rood laat zich altijd moeilijk fotograferen.
Het is een hele warme diep rode kleur.
Ik kan voorlopig vooruit mochten we insneeuwen!

Over insneeuwen gesproken,
Doordat het Coronaspook rondwaart, zitten Toon en ik in onze stacaravan ”us Utnaaibultje” op een rustige
plek midden in een natuurgebied in Drenthe. Wij zijn echte bofkonten. We kunnen eindeloos wandelen
zonder iemand tegen te komen. Dat is een stuk beter dan hartje grote stad drie hoog zonder balkon.

De buitenkraan is met schapenwol geïsoleerd en hebben voor de zekerheid een jerrycan met water gevuld.

Hier is behoorlijk wat sneeuw gevallen en het sneeuwt
nog steeds! Gelukkig wordt het terrein sneeuw vrij
geschoven, dus we kunnen onze boodschappen blijven
doen.

In eerste instantie was onze hond dol enthousiast

Maar door de grotere
hoeveelheid kan het
hem niet echt bekoren.

Hij wil soms niet naar buiten en
kruipt onder de kachel
als hij weer thuis is gekomen.

Heb jij foto’s van jouw projecten?
Je kunt deze naar mij toe mailen met een klein verhaaltje erbij. Mocht je liever anoniem in de nieuwsbrief
komen, meld dit er even bij dan zorg ik hiervoor.

Alle reizen van Ymkje.nl gelden strikte Coronamaatregelen, zie nieuwsbrief IV voor foto’s.

ik ben op Facebook te vinden onder: Ymkje Creatieve reizen
De volgende nieuwsbrief komt in mei, waar de wereld er weer heel anders uit ziet.
Blijf in de tussenliggende tijd gezond.

