NIEUWSBRIEF
VIERDE KWARTAAL 2021

Eindelijk de nieuwsbrief later
dan gebruikelijk, ik wens je veel
lees -plezier toe.

YMKJE.NL
CREATIEVE REIZEN

De nieuwe reizen van 2022 zijn bekend en zullen vermeld worden. De deelnemers van vorig jaar hebben
deze reeds ontvangen en velen hebben zich weer ingeschreven. Sommigen zelfs voor drie weken. Het is ook
een leuk gevarieerd breireizen aanbod. Je kunt je inschrijven door op deze link te drukken. Ze worden op
volgorde van binnenkomst afgehandeld.
De eerste breiweek op de Avontuur wordt verzorgd door Naantje Knit
16 mei – 20 mei 2022
Een beschrijving van Nana:
Kabelen kennen (en wellicht kunnen) we allemaal. Maar met kabelen kunnen we zoveel meer.
Dubbelzijdig kabelen bijvoorbeeld, zodat een shawl aan beide kanten even mooi is. Kabelen met meerdere
kleuren is heel verrassend en geeft een hele nieuwe
wereld aan mogelijkheden. Keltisch kabelen is door
Lucy Hague op de kaart gezet en is een uitdaging op
zich. De kabels lijken niet meer op die in een traditionele
kabeltrui maar slingeren en knopen zich eigenzinnig
over het werk in de fraaiste patronen.
Gedurende de week komen alle mogelijke technieken
aan bod. Ik neem verschillende patronen mee, die ik
speciaal voor deze reis heb ontworpen.
Neem je naalden mee. Tussen 2,5 en 3,5 afhankelijk van
je hand van breien. Een aantal projecten zijn geschikt
voor rechte pennen en een aantal voor de rondbreipen (
of koploze naalden).
Garen om mee te oefenen, krijg je bij de workshops. Ik
breng ook pakketten mee om de projecten mee te breien.
Route: Vertrek en aankomst is Amsterdam, Oosterdok steiger 4
De Noord Route
Maandag van Amsterdam naar Haarlem, dinsdag via de Zaanse Schans naar Wormerveer, woensdag –
Alkmaar, donderdag – Purmerend en vrijdag Amsterdam.
Bij inschrijving melden als: A1605 of de Noordroute of Naantje Knit

Monique Boonstra
13 juni t/m 17 juni 2022
Deze week, staat in het teken van kant breien. Monique is een begrip in binnen- en buitenland met haar
specialisme: kantbreien.
Een beschrijving van Monique zelf:
Hallo, ik ben Monique Boonstra.
In de workshops die ik zal geven, tijdens het varen over de
Nederlandse wateren, gaan we een mini project breien, waarin
verschillende technieken van het kantbreien aan de orde
komen.
Alles at we gaan doen, komt ook op papier, zodat je dat later
kunt terug lezen, wanneer nodig.
Je hoeft alleen maar je favoriete breinaalden mee te nemen, 2,5
of 3 mm. Rond of recht, metaal of bamboe, wat je zelf het
prettigste vindt.
Aan het einde van de reis, heb je een prachtige ieniemienie
shawl met alles er in. Zodat, àls je een mooi modelletje ziet, je
niet meer hoeft te aarzelen of je het wel kunt breien.
Garen om mee te oefenen zit bij de workshops in.

Route: Vertrek en aankomst is Amsterdam, Oosterdok steiger 4
De Hollandroute
Goud van oud, maar voor een speciale reden, de bedoeling
is namelijk om in Leiden naar de TRC te gaan en daar
samen met Monique oud kantwerk te bewonderen.
Maandag Haarlem, dinsdag Leiden, Woensdag Alphen a/d
Rijn, Donderdag Uithoorn, Vrijdag dwars door Amsterdam
over de Amstel naar het Oosterdok.

Bij inschrijving melden als: A1306 of Holland route of
Monique Boonstra

Zijmaakthet met Annita Wilschut
12 t/m 16 september
17 t/m 21 september
In het najaar maken wij een speciale reis samen met Annita Wilschut van zijmaakthet. Dit zijn namelijk twee
aansluitende weken, die je zowel als een tiendaagse kunt boeken, maar ook afzonderlijk.
Annita staat bekend om haar prachtige knuffels. Dit jaar wordt het breien van een knuffel en het aanleren
van een breitechniek gecombineerd of zoals Annita het zelf omschrijft:
In 2022 verzorg ik, de lessen voor twee aansluitende breireizen. Deze reizen kunnen ook los van elkaar
geboekt worden.
In de eerste reis gaan we een knuffel naar keuze breien; tijdens de tweede, aansluitende reis breien we een
fair-isle truitje hiervoor als voorbeeld de beer.
Wie aan beide reizen meedoet, kan tijdens de eerste reis een beer breien en tijdens de tweede reis een truitje
voor die beer.
In de eerste week ligt de nadruk op de technieken die gebruikt worden bij naadloos rondbreien van een
knuffel. Afhankelijk van de knuffel die wordt gekozen, komen technieken zoals meerderen, magic-loop
breien, dichte opzet voor magic-loop breien, gebruik van een voorlopige opzet, steken opnames langs de
zijkant van het breiwerk, verkorte toeren breien, mazen en waarschijnlijk nog veel meer aan de orde. Ook
wordt aandacht besteed aan het mooi afwerken en opvullen van knuffels.
In de tweede week wordt een top-down, naadloos, fair-isle raglan truitje gebreid. Hier leer je hoe je
gemakkelijk met 2 kleuren kunt breien en hoe je voorkomt dat er
lussen aan de achterkant komen. In het voorbijgaan zie je hoe een
top-down raglantruitje in elkaar zit. Tot slot wordt er een splitje in
het truitje zelf gemaakt door het breiwerk in te knippen en de
randen mooi af te werken. Als dit allemaal goed is gelukt, durf je
een grote trui in deze technieken misschien ook wel aan .
Begin januari kan ik foto’s maken van de beer met trui, hier ga ik
met de kerst mee beginnen.
Route: Rijnroute en IJsselroute
Rijnroute:
Maandag van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede, Dinsdag naar
Arnhem, Woensdag naar Zutphen, Donderdag naar Deventer en
Vrijdag komen we aan in Zwolle waar de eerste week eindigt.
IJsselroute: zaterdag van Zwolle naar Kampen, Zondag naar Harderwijk, Maandag naar Spakenburg,
Dinsdag naar Muiden en Woensdag naar Amsterdam, Oosterdok.
Mensen die beide midweken willen volgen, kunnen de nacht van vrijdag op zaterdag aan boord blijven in
Zwolle.
Bij inschrijving melden als: A12 of Rijnroute voor de eerste week of Annita I
A17 of IJsselroute voor de tweede week of Annita II
Let op: eerste week Vertrek in Amsterdam en Aankomst in Zwolle, en de tweede week is het vertrek vanuit
Zwolle en aankomst in Amsterdam.

De Quiltweek moet nog verder ontwikkeld worden, het wordt wederom een quiltmidweek op een mooie
locatie in de natuur. Hierdoor kunnen de quilters die liever de naaimachine hanteren ook mee blijven doen,
wat wel zo gezellig is.
Er zijn nog een aantal opties die Toon en ik gaan onderzoeken voor dat we hier definitief kunnen melden
welke het is geworden.

Zeker is wèl dat Appie weer van de partij zal zijn, omdat wij dit allemaal heel prettig vonden en Toon wordt
natuurlijk weer onze chefkok.

De quiltweek zal hoogstwaarschijnlijk weer de tweede week van oktober plaats vinden.

In september zijn onze laatste twee breiweek door gegaan met groot succes. Ook de quiltreis in het Hunehuis
was zeer geslaagd.

Hier volgt een fotosamenvatting van deze reizen.

TOPDOWN BREIEN MET NAANTJE KNIT
De najaarsreis van Nana top-down breien op het schip
Avontuur.
De route was: Amsterdam- Spakenburg- KampenHarderwijk- Muiden en Amsterdam

ZIJMAAKTHET WORKSHOP GEGEVEN DOOR ANNITA WILSCHUT
Annita heeft een speciaal figuurtje ontwikkeld voor de breiboot Avontuur, genaamd Cuby.
De Noordroute werd in september gevaren: Amsterdam, Haarlem, via de Zaanse Schans naar Wormerveer,
Alkmaar, Purmerend en terug naar Amsterdam.
Ook hiervan een kleine foto impressie:

DE QUILT WORKSHOP GEGEVEN DOOR APPIE DE HAAN
Deze workshops werden dit jaar gehouden in oktober in het Natuurvriendenhuis nabij Havelte. Midden in
een schitterend natuurgebied.

ik ben op Facebook te vinden onder: Ymkje, Creatieve reizen
De volgende nieuwsbrief komt in het nieuwe jaar uit , waar de wereld er weer heel anders uit ziet.
Blijf in de tussenliggende tijd tevreden en gezond en wees lief voor elkaar
WIJ WENSEN JULLIE ALLE GOEDS TOE IN 2022

