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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
De zomer is voorbij, de herfst is begonnen. Dat is toch hetgeen ik zie als ik naar buiten kijk, maar het kan altijd nog
veranderen. In ieder geval hoop ik dat iedereen een hele fijne zomer heeft gehad en genoeg energie heeft opgedaan
om er weer tegenaan te gaan. Wij in ieder geval wel en het eerste evenement hebben we alweer achter de rug nml.
het Hobbysalon in Mechelen, dat was meteen hard werken maar helaas voor weinig. Volgende week is de
tentoonstelling van de Belgische Quiltersvereniging en dan 4 weken later de Europese quilkampioenschappen in
Maastricht. Dus we weten wat we te doen hebben. Maar eerst moet deze nieuwbrief de deur uit.
We gaan u weer meenemen naar Amerika, naar de staat Arizona, we hebben nu bijna de helft van de Staten gehad,
dat is al heel wat, maar we gaan door. Een gemakkelijk recept, het lessenprogramma, nog wat ditjes en datjes en deze
nieuwbrief is weer vol. Veel plezier ermee en tot ziens in de winkel of op een van de evenementen.
Lisette.

OPENINGSUREN CALICO HOUSE
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur
ste
iedere 1 zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur

AGENDA.
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van
de Belgische Quilters Vereniging. Van 1 t/m 4
oktober open van 10 tot 17 uur. Zoals altijd
hebben wij een verkoopstand, kom ons bezoeken!
- 19th Open European Quilt Championships in
het MECC te Maastricht., van 29 oktober t/m 1
november, open van 10 tot 18 uur, zondag tot 16 uur.

Dit evenement werd altijd in Veldhoven gehouden.
Ook hier hebben wij een verkoopstand.
- Quiltcafe Antwerpen in het Hof van Rieth,
Molenlei 68 te Mortsel op 9 oktober, 13 november, 11
december. Inkom 2 euro. Iedereen is welkom.
-Oud-Heverlee op 30, 31 okt. en 1 nov.
Patchworkgroep KVLV Blanden olv van Clara
Lissens viert haar 25 jarig bestaan. GC De
Roosenberg, M. Noestraat 15. te Oud Hevelee.
Open van 11 tot 17 uur.
-TexTase, textielgroep exposeert in de IJsfabriek,
Lange Leemstraat 372 te Antwerpen van 3 tot 26
november. Open tijdens kantooruren, za 7/11 van 1017 uur en zo 8/11 van 11-17 uur

HOBBYSALON.
Van woensdag 16 t/m zondag 20
september was het Hobbysalon in de Nekkerhal te
Mechelen. De opkomst was zeer matig, er waren ook
maar weinig inzendingen voor onze grote reuzenquilt,
jammer. Hopelijk is het in februari 2016 in Antwerpen
beter. We hebben nog geen thema voor de wedstrijd
bedacht, dat komt in de volgende nieuwsbrief.
Een deskundige, onafhankelijke dame heeft het
mooiste quiltje eruit gekozen nml.die van Jacqueline
Hemmerechts uit Evere. Proficiat, je mag de Singer
naaimachine bij ons op komen halen.

LESSEN.
De volgende lessen en workshops
worden bij Calico House door Ilse
De Beer gegeven, meer info en
inschrijven bij Ilse:
lappenlot-ilse@telenet.be of 03/569 12 34.
Cursus : Basis Patchwork.
4 lessen op maandagavond : 05/10 – 19/10 – 16/11 –
14/12 van 19 tot 21.30 uur
In de lessen wordt de basis van het patchwork besproken,
het aan elkaar naaien van de verschillende lapjes, zowel met
de hand als met de machine aan. De keuze hiervan is
echter vrij. Op die manier hebt u een brede basis om op
verder te bouwen.

Cursus : Traditioneel Handquilten.
5 lessen op zaterdag: 10/10 – 24/10 – 21/11 – 12/12 –
16/01 van 10 tot 12.30 uur
In deze lessen wordt de techniek van duimquilten, klassiek
quilten en stab stitch uitvoerig besproken. Verschillende
markeermogelijkheden, mallen en patronen komen aan
bod. U maakt in de les een klein werkstuk, kleur op kleur,
dat u zelf tekent.

Workshop : Quilttechniek.
zaterdag 28/11 van 10 tot 15.00 uur
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten en
het klassiek quilten ingeoefend. U werkt op een testquilt.
Deze workshop is zeer geschikt voor wie het quilten, in alle
richtingen, goed wil leren, zijn kennis en vaardigheid wil
opfrissen, maar geen behoefte heeft aan meer bijkomende
informatie.

Cursus : Basis Applicatie.

A PIECE OF CAKE.

4 lessen op zaterdag: 10/10 – 24/10
21/11 – 12/12 van 13 tot 15.30 uur
Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met
applicatie. Holle en bolle vormen, heel scherpe punten,
gemene hoeken, erg dunne lijnen, een mogelijke oplossing
als het mis gaat : het komt allemaal aan bod.

Workshop : Allemaal Biesjes.
EIERRAGOUT

In mijn computer bij de ingezonden stukken, vond ik
dit lekkere vegetarisch recept. Ik weet niet meer van
wie ik het heb gehad, in ieder geval bedankt W.T.

Maak een aantal hardgekookte eieren, het aantal
eieren hangt af van het aantal eters, eenmaal
gekookt en afgekoeld, prak de eieren fijn. Heb je
haast, maak dan een currysaus uit een zakje, heb
je meer tijd maak dan een lekkere curry saus door
een grote ui fijn te hakken en in boter te smoren
samen met 1, 2 of 3 knoflook teentjes en een
eetlepel gember poeder. Gedurende een minuut
of tien maar niet bruin laten worden, voeg dan
zout en voldoende currypoeder toe, goed
mengen. Daarna bloem en melk toevoegen terwijl
je goed blijft roeren, herhaal dit totdat je
voldoende saus hebt en roer er de fijngeprakte
eieren door, zout zit er al door, maar een goeie
draai aan de pepermolen kan er nog wel bij.
Dit smaakt heerlijk met rijst. Een toefje peterselie
of een paar sprietjes bieslook er op als versiering.
eet smakelijk. W.T.

vrijdag 27/11 van 10 tot 15.00 uur
Moet er steeds een aparte bies om uw quilt? En hoe gaat
dat dan in de hoeken? Wat als de quilt leuker wordt met
een bies in meerdere kleuren? Vragen waarop in deze
workshop een antwoord volgt. In de les worden kleine
techniekjes gemaakt, die in uw map als naslagwerk bewaard
worden. De les is machinaal.

Workshop : Werken met Rolmes.
zaterdag 19/12 van 10 tot 15.00 uur
Stoffen snijden i.p.v. knippen is snel en
nauwkeurig. Soms moet of mag het snel gaan, en is
snijden, zonder eerst rond een mal te tekenen, wel handig.
Maar voor velen is de drempel te hoog.
In deze workshop leert u veilig en vlot werken met het
rolmes. En u begrijpt hierna beter de verschillende
mogelijkheden van de (standaard) quiltliniaal.

Atelierwerking bij Calico House – Ilse
Kunt u niet meer verder met een quilt, hebt u misschien
vragen. Of werkt u graag in groep, met net dat duwtje in de
rug om een quilt af te maken. Kom dan naar het
maandelijkse atelier. In een gezellige sfeer kunt u uw
werken afmaken., met hulp daar waar gewenst is. Iedereen
werkt aan iets anders, of misschien ook niet. Maar we
helpen en steunen elkaar. Meer info bij Ilse.

0495-874047

Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een
Longarm Quilting Machine door Diane Hopstaken
Abr. Hanslaan 34 , 2550 Kontich

QUILT DIMENSIES.

op de Hollandse IJssel en komen in het piepkleine,
prachtige plaatsje Oudewater terecht. Wij gaan naar de
plaatselijke VVV om wat info en ik zie daar een folder
liggen met een grote kleurrijke quilt op de voorkant
“De Oudewaterse Monumentenquilt”.
Dit is een kunstproject waarbij afbeeldingen uit het
Oudewaterse straatbeeld zijn gevangen in een mozaik
van hexagonnen. Dit alles is uitgevoerd door het aan
elkaar zetten van lapjes en is gemaakt door vele dames
uit Oudewater en omgeving. Helaas was hij nog niet
te zien, hij werd pas op 12 september onthuld en
tentoongesteld tot 20 september. Hij is heel groot en
zag er erg mooi uit op het plaatje (zie hieronder).
Jammer dat ik hem niet heb kunnen zien.

Tijdens de Open Europese Quilt Kampioenschappen
in Maastricht (voorheen werden deze in Veldhoven
gehouden) hebben wij zoals altijd een verkoopstand.
Dit jaar hebben wij een primeur. Het boek van Josje
Jansen, Quilt Dimensies dat dan nog maar net uit is,
zal alleen bij ons verkocht worden.
In het rijk ge-illustreerde boek staan 19 quilts met
patronen, het is tweetalig (Nederlands en Engels) en
heeft 112 blz. en kost € 28.50.
Josje is op donderdag en vrijdag aanwezig om haar
boeken te signeren.
Ik hoor u nu denken: “Wie is dat.en wat voor quilts
zijn het”.
Quilt dimensies. Een quilt is als het leven zelf, zegt
Josje Jansen. Wie dit boek leest, krijgt niet alleen
een mooie inkijk in haar bijzondere ontwerpen, maar
ook in het leven van de kunstenaar zelf. Niet zo
verwonderlijk want in het dagelijks leven is ze
therapeut en begeleidt mensen. In elke quilt zit een
verhaal en elk kunstwerk is een proces van vallen en
opstaan. Het spel van licht en schaduw leidt tot
onvoorspelbaar geachte composities.

De quilts die in het boek staan zijn strakke,
geometrische patronen in o.a de ”seam-dance”
techniek.. Er wordt vooral met effen stoffen gewerkt,
drie dimensionele effecten met veel schaduw werking.
Zeker de moeite om een kijkje te komen nemen..
Een aantal van de quilts hangen in onze stand.

Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36
Het adres voor een goede naaimachine

Ieder jaar als wij op vakantie gaan
kom ik wel iets tegen wat met quilten en patchwork te
maken heeft. Zo waren wij deze zomer aan het varen

Heeft u ook iets gezien op uw vakantie dat de moeite
waard is, laat het ons weten.

PAPERPIECEN.
In de vorige CaliContact heb ik u
verteld over het project van Katja Marek- the New
Hexagon- Millefiore Quilt Along. Deze quilt is nog
steeds erg populair en heeft al heel veel volgers.
Wij als “kartonnetjes” specialist kunnen niet
achterblijven.
De quilt wordt in Amerika aangeboden als een blok
van de maand project, ieder maand komt er een nieuw
pakketje met Rosettes uit, in totaal 13 stuks. Voor het
stap voor stap volgen van deze blok van de maand
quilt kan u de instructies van de blokken downloaden
op de website van Katja.
http://www.katjasquiltshoppe.com/the-newhexagon-millefiore-quilt-along.htm
In totaal zitten er 13 rosettes in de quilt. Hij wordt
gemaakt met “paper pieces” (kartonnetjes).Voor het
volgen van deze blok van de maand quilt, die
overigens in Amerika al in januari van dit jaar is
gestart, heeft u ook het boek “the New
Hexagon”nodig. Ondertussen zijn er al 8 rosettes uit.
Natuurlijk kan u ook zelf met behulp van de grote 3
inch hexagons uw eigen mallen maken.
Wij verwachten de rosettes en boek volgende week.

Wat is een Millefiore? Dit is eigenlijk een glas techniek
waarmee prachtige patronen worden gemaakt door
kleine stukjes gekleurd glas. Deze worden gesneden
en opnieuw in groepen gelegd waarbij nieuwe
ontwerpen ontstaan, vaak met een kaleidoscopisch
effect. Het woord Millefiore is een combinatie van het
Italiaanse woord “mille”(duizend) en “fiori”(bloem).
Hieronder ziet u een afbeelding hoe ongeveer werkt.

natuurschoon en een heerlijk klimaat maken dit een
zeer aantrekkelijke staat om fijn oud te worden.
Er bestaan meerdere theorieën over de oorsprong van
de naam. Het zou afgeleid zijn van airzonac, een
woord dat in de taal van de Papago-Indianen “ (plaats
met) kleine bronnen” betekent, of een samentrekking
van het Spaanse árida zona (droog gebied) of afgeleid
van het Azteekse woord arizuma.

De lessen die bij Calico House door Ilse De Beer
worden gegeven zijn voornamelijk met de hand.
Voor degenen die graag op de machine willen werken
en voor wie het wat moeilijker is om naar Antwerpen
te komen kan terecht bij Jasmine De Beuckelaer.
Zij geeft weer lessen in haar nieuwe woost in Ranst.
Voor meer info: www.jasminesquilts.be
info@jasminesquilts.be

DE STATEN VAN AMERIKA.

Donderdag 15 en 29 oktober van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Arizona

Free motion quilting : teken met je naaimachine!
Leer quilten met je naaimachine! In zitting 1 leer je de technieken,
leer je alles over garens, tussenvoeringen enz. In zitting 2 pas je de
technieken toe. Je krijgt een top van +/- 50 cm x 50 cm en kan aan de
slag!

De standaard afkorting voor de Grand Canyon State
of Copper Staat zoals de bijnamen voor Arzona zijn,
is AZ. De hoofdstad is Phoenix. Zoals bijna alle
staten werd het eerst bevolkt door Indiananvolkeren
zoals de Hopi en Navajo. In 1540 kwamen de eerste
Spaanse ontdekkingreizigers aan. Aan het eind van de
17e eeuw werden er een reeks missieposten opgericht
met als doel de inheemse bevolking te bekeren tot het
Christendom.
Na eeuwen in Spaanse handen te zijn geweest, werd
het gebied in 1810 een onderdeel van Mexico. Na
afloop van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog in 1848
moest Mexico het gebied grotendeels afstaan aan de
Verenigde Staten. Op 14 februari 1921 werd Arizona
de 48ste staat van de VS.
Tijdens de economische crisis in de jaren 30 werd
Arizona zwaar getroffen maar herstel werd al vlug
ingezet mede door de zich ontwikkelde toeristen
industrie die tot op de dag van vandaag van belang is
voor de staat. Een grote trekpleister is de Grand
Canyon, de Hooverdam, Barringtonkrater, Saquaro
Natinal Park en nog veel meer. Een deel van de staat
wordt doorsneden door de Rocky Mountains met
Humphreys Peak als hoogste punt (3851), veel

Elke top is uniek! - Hier enkele voorbeelden van tops van verleden
jaar en een afgewerkte quilt. Alles is inbegrepen in de prijs. Je hebt
enkel je naaimachine nodig.
Donderdag 12 en 26 november van 19.00 tot 21.30 uur.
Tumbling Blocks of Baby Blocks
Wie zei er ook weer dat zeshoeken in elkaar zetten met de machine
onbegonnen werk was, als je de ruiten wil behouden en niet je
toevlucht zoekt tot allerlei truuks om die ingezette hoeken te
vermijden? Ja, dat was ik. Ik heb me deze zomer aan het werk
gezet, en ja, Baby Blocks of Tumbling Blocks zijn geen probleem
meer.
Leer de ruiten makkelijk snijden, leer ingezette hoeken op een
eenvoudige manier maken.
Wat breng je mee? Je snijlat, evt. matje, je naaimachine met
patchworkvoet, resten stoffen in middentoon, licht en donker.
Dinsdag 6 oktober en dinsdag 20 oktober telkens van 19.00 uur tot
21.30 uur.
Vrije applicatie - verschillende applicatietechnieken
Leer de verschillende applicatietechnieken, zoals werken met
oplosbaar garen, freezer paper, vliesofix enz. Gebruik de reverse
techniek, maak de applicatie interessanter met couching enz. Maak
een modern stuk of een Mola quiltje of een klassieke Sunbonnet Sue.

