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In juni is onze eerste breiweek door gegaan, wat een groot succes was dat.

In Amsterdam, het Oosterdok aan steiger 4 opstappen op de
Avontuur met als bemanning Toon Sevens, Hennie en
gastvrouw Ymkje.
Amsterdam is druk bezig met wegomleggingen bij het
Centraal station, dus de aanlooptijd is wat langer geworden.

Zodra iedereen aan boord is, zetten wij koers naar Vianen
met de auto zo gepiept, maar met de boot doe je er wat
langer over, voordeel is wel dat er bij Vianen geen file staat
en alleen het mooie plaatsje zichtbaar wordt.

Nana is onze rots in de branding bij de workshops topdown breien.
Onvermoeibaar stelde zij zich ook na de workshop beschikbaar voor
vragen en hielp waar nodig de cursist weer verder.

We hadden in de salon de workshops om niet afgeleid te worden door
de omgeving.

De volgende dag varen we naar Gorinchem, ook een
prachtig plaatsje waar een quiltwinkel is met nog wat
restanten breiwol en hulpmiddelen in de aanbieding.

Eén van de verrukkelijke salades van Hennie (zie
foto)

Joop, één van de cursisten gaf elke ochtend om 8 uur
T’ai chi les, zeer aangenaam om je dag mee te
beginnen.

Na het ontbijt, tijdens de vaart worden de workshops
gegeven. Hierna is er nog ruim voldoende tijd om
van de vaartocht te genieten.

Ook al ken je de plaats, het is altijd anders binnenkomen
over het water.

Op naar Gouda. Het is nog even spannend of we op tijd
door een bepaalde sluis kunnen, maar gelukkig zijn wij als
één van de laatste schepen voor de sperring er door heen
gekomen.

In Gouda meren we af op een getijderiviertje, de Hollandse IJssel
en het is onvoorstelbaar dat er zo’n groot verschil tussen eb en
vloed als je betrekkelijk ver van de zee bent. Op de foto is het
schip laag en is de loopbrug steil, enkele uren later is het
gangboord gelijk aan de kade.
In Gouda liggen wij
vlakbij het centrum, nog
belangrijker ook dichtbij
een ijssalon.
Het weer is prachtig mooi,
voor sommigen misschien
zelfs iets te warm. Het
schip wordt gekoeld door
de airco.

Iedereen is druk breiend bezig om de kneepjes van het topdown breien onder de knie te
krijgen. Het leuke van deze methode is, dat je een
systeem leert,
waardoor je niet
meer afhankelijk
bent van een
patroon of
garendikte. Je
leert waar je op
moet letten om
voor jezelf een perfect passende trui te breien.
De volgende dag varen wij richting Uithoorn, een prachtige tocht over het
water. Deze dag wordt ook de laatste officiële workshop gegeven.

--------------------------------------------

Bij het afvaren kwam de auto al om haar op te halen.

Eén van de cursisten wordt eerder afgezet, ---omdat ze al vroeg elders
een afspraak heeft.

Vrijdagochtend worden de koffers gepakt, de laatste vragen aan Nana gesteld, om daarna op het dek te
genieten van de intocht door Amsterdam.

Een prachtige tocht
dwars door
Amsterdam

Bedankt Nana voor je fantastische workshops en duidelijke uitleg tot in september. Ook Hennie
bedankt, de kokkin/bootsvrouw, je verraste ons elke dag opnieuw met je heerlijke maaltijden en
bedankt Toon, de Schipper

Foto: Alda van Bentum

Iedereen ging dik tevreden van boord met veel meer kennis over het topdown breien.
In September hebben we nog 1 x topdown breien met Nana (Naantje Knit) en Annita Wilschut met
zijmaakthet komt ons de kneepjes van haar specialiteit bij brengen. Beide reizen zijn vol geboekt.

Er zijn nog wel drie plaatsen vrij in de Quiltweek van oktober in het
Natuurvriendenhuis.
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 van het Hunehuis onder de deskundige leiding van Appie. Genieten van de
schitterende natuur waar tijd is om te fietsen en
wandelen of naar een stadje te gaan. De maaltijden
worden verzorgd door Toon en mij. Je bent van
harte welkom.
Het maakt niet uit of je een absolute beginner bent
of al een doorgewinterde quilt(s)ter Appie heeft
heel veel kennis, die ze graag wil delen.
Een moment voor jezelf en bezig zijn met je hobby
samen met gelijkgestemden, in een ontspannen
sfeer wat wil je nog meer…..
Een midweek quilten met Appie

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

Uit de oude doos (zolang de voorraad strekt)

Een jurkje met kuikentjes

Volgens mij heeft mijn moeder dit jurkje gemaakt voor
haar oudste dochter. Zacht blauw met gele kuikentjes.

Benodigdheden:125 gram lichtblauwe driedraads wol, 25 gram gele en een restje bruine of zwarte wol, 2
breinaalden no 2 ½ en 6 drukknoopjes.
Rugpand: 119 st opzetten en 10 naalden in gerstekorrelst. breien (heengaande naalden steeds afwisselend 1
r., 1 av., teruggaande naalden r. boven av., av boven r.)
11e naald: 1 r., *7 st. gerstekorrel, 15 st.r.van * af herhalen eindigen met 7 st. gerstelkorrel, 1 r.
12e naald: 1 av., * 7 st. gerstekorrel, 15 av. van * af herhalen, eindigen met 7 st. gerstekorrel, 1 av.
Deze 11e en 12e naald steeds herhalen tot er 23 naalden gebreid zijn.
24e naald: 2 av.,*5 st. gerstekorrel, 17 st. av., van *af herhalen, eindigen met 5 st. gerstekorrel, 2 av.
25e naald: 3 r., * 3 st. gerstekorrel,19 r. van * af herhalen, eindigen met 3 st. gerstekorrel, 3 r.
26e naald: 4 av.,* 1 r., 21 av. van * af herhalen, eindigen met 1 r., 4 av.
Doorgaan in tricotst. (recht heen en averecht terug). Bij een hoogte van 24 cm. over één naald verdeeld
minderen tot 57 st. Voor de taille 9 naalden gerstekorrel breien. In de 5e naald gaatjes breien, om een
koordje door te rijgen (2 st. breien, omslaan, 2 st. te zamen breien, enz.). Na de 9e naald doorgaan in tricotst.
Bij een hoogte van 30 cm aan beide zijden 1 maal 4 st. en 2 maal 1 st. afkanten. Er zijn nu nog 55 st. over.
Doorgaan tot een hoogte van 35 cm. Nu voor de hals boven de middelste 33 st. in gestekorrel breien.
Na 8 naalden de middelste 23 st. afkanten en ieder schoudertje afzonderlijk verder breien. Aan de halszijde 5
st. steeds in gerstekorrel breien. Bij een hoogte van 39 cm. de st. voor de schouder afkanten. De 2e schouder
op dezelfde doch tegengestelde wijze breien.
Voorpand:127 st. opzetten en 10 naalden in gerstekorrel breien.
11e naald: 16 r., *7st. gerstekorrel, 15 r., van * af herhalen, eindigen met 7 st. gerstekorrel, 16 r.
12e naald:16 av., *7 st. gerstekorrel, 15 av. van * af herhalen, eindigen met 7 st. gerstekorrel en 16 av.
De 11e en 12 e naald steeds herhalen tot er 23 naalden gebreid zijn.
24e naald: * 17 av, 5 st. gerstekorrel, van * af herhalen.
25e naald: 18 r., * 3 st. gerstekorrel, 19 re. van * af herhalen, eindigen met 3 st. gerstekorrel, 18 r
26e naald: 19 av., * 1 r., 21 av., van * af herhalen, eindigen met 1 r., 19 av.
Het voorpandje op dezelfde wijze verder breien als het rugpandje.
Mouwtje: 45 st. opzetten en 8 naalden in gerstekorrel breien. Doorgaan in tricotst. en in de 1e naald
meerderen tot 72 st. als volgt: 4 st. breien, uit de volgende 5 st. steeds 2 st. breien, 1 r., uit de volgende 17 st.
2 st. breien, 1 st. breien, uit de volgende 5 st. steeds 2 st. breien, naald uitbreien. Bij een hoogte van 4 cm
aan beide zijden 3 st. afkanten en vervolgens aan het begin van iedere volgende naald steeds 2 st. afkanten.
Bij een hoogte van 10 cm de overige st. ineens afkanten. De verschillende delen onder een vochtige doek
luchtig persen en in elkaar naaien. De schoudertjes open laten en omhaken met 2 toeren vasten. Voor de
sluiting de drukknoopjes aan de schouder hechten.

De kuikentjes op het rokje en bovenstukje mazen
volgens het tel patroon. Door de taille een gedraaid
koord rijgen.

Tenslotte:
Voor de cursisten van september onder ons, houd de mailbox in de gaten. Binnenkort krijgen jullie de
praktische informatie toegestuurd. Het kan zijn dat deze in de spamfilter terecht komt.

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

