
                              

 
 

Dit jaar organiseert Cosy Corners weer de 
 

de kantontmoetingsdag in de Sprookjeshof  te Zuidlaren  

 
 

  

Maandag 2 maart 2020 

 

 

docente 

 Astrid van Leeuwen 

 

Thema 

Sieraden met veter en lint 

 
Astrid heeft een aantal mooie ontwerpen voor sieraden. Halskettingen, armbanden of  

oorbellen, voor elk wat wils. 
 
 

Entree € 20.00 
Entree is inclusief  2x koffie en 2x thee en het patronenpakket. 

Betalen bij binnenkomst. 
Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. 

 
9.15 Zaal open 

 
10.00 Opening en uitleg van de patronen 
 
10.30 Klossen en winkelen 
 
12.30 Lunchpauze 
 
16.00  Sluiting  (deze tijd is bij benadering doch uiterlijk om 16.00 uur) 
 
 

Locatie: Restaurant de Sprookjeshof, Groningerstraat 10,  9471 AR Zuidlaren, telefoon 050-4091212 



 
  

 

Materiaal: 
 

Armband/Hanger: 
10 paar Colcotton 34/2 of  Aurifil grijze kern. 1m. per klos 

2 paar dikke draad bijv. Razzle dazzle, Madeira glamour 8; 1m. per klos 
voor de armband 10 kralen (4-5 mm, metaal, plat) 

 
 

Halssieraad/Oorbel: 
10 paar Colcotton 70/2, Aurifil 40/2, Madeira metallic. 60 cm. per klos 
2 paar dikke draad bijv. Reflecta, Madeira glamour 12. 60 cm. per klos 

Halssieraad 6 kralen. 
 

Armband 2: 
7 paar Aurifil 12 gecombineerd met supertwist 30, Glamour 8 of  12; 1m. per klos 

leren veter of  lint 3 mm; eventueel sluiting. 
 

Armband 3: 
4 paar Aurifil 12 gecombineerd met supertwist 30, Glamour 8 of  12; 2 paar smalle lintjes 

(2mm) of 
4 paar afwijkend garen (niet te dun); eventueel sluiting; 4 of  5 kralen (4-5 mm, metaal, plat). 

1 m. per klos 
 

Ook handig om mee te nemen 
 

Reserve klosjes en garen; 
Blokkenkussen met extra blokken is handig als je meerdere dingen wilt klossen; 

Lazy Jane (lazy Susan) / haaknaald; versteviging / stijfsel; plakplastic; 
leren veter 3 mm of  lint 2 tot 3 mm; kralen (4-5 mm, metaal, plat) 

Eventueel sluiting of  plastic drukknoopjes; centimeterband. 
 

Veters en lint hebben we beperkt te koop. Glitterlint, kralen en sluitingen zijn deze dag volop 
in de winkel aanwezig. 

 
Verder neemt u uw kantklosbenodigdheden die u gewend bent te gebruiken mee. 

Ook  kan het handig zijn een klosstandaard mee te nemen i.v.m. de ruimte. 
 

Cosy Corners 
Jessica de Boer 
Schoolstraat 2 

9686NC Beerta 
0597-655257 

jessica@cosycorners.nl 
www.cosycorners.eu 
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