SAL
Als cadeautje aan al onze klanten gaan we starten met een secret
SAL – stitch-a-long, in 13 stappen.
Vind u het leuk elke maand aan een verrassing te werken en zo een
grote sampler in kleine stukjes te borduren, doe dan mee met ons
cadeautje voor u, de secret stitch along. Elke maand vanaf 1 maart
2018 verschijnt er een nieuw deel van deze secret SAL op onze site,
www.thistles.nl als een vrij te downloaden patroon.
Het geborduurde deel van deze SAL is 200 x 180 steken. Wij hebben
de SAL geborduurd op 35 count (14draads) linnen. De maat van de
borduurstof incl 7,5 cm stof rondom
is ongeveer:
35 count – 45 x 43 cm
32 count – 50 x 45 cm
28 count – 55 x 48 cm
We hebben garens gebruikt van the Gentle Art, maar er is een
conversie naar DMC garen bijgevoegd. De eerste aflevering gebruikt
de volgende garens:
The Gentle Art

DMC

0350-Mulberry

3857

0420-Gold Leaf

680

0470-Buttercrunch

3078

0590-Terra Cotta

3859

1040-Oatmeal

3865

1050-Soot

3799

7007-Cidermill Brown

3863

7020-Butternut Squash

3821

7050-Baby Spinach

3363

7102-Misty Harbor

451

We hebben een speciale Facebook groep aangemaakt om iedereen zo
de gelegenheid te geven om foto’s enz met elkaar te delen:
https:\\www.facebook.com/groups/Thistles SAL
Zoek in facebook naar Thistles SAL
Op 1 maart wordt de 1e aflevering op onze site geplaatst en voor
degenen die naar de Handwerkbeurs in Zwolle komen die van 15
t/m 18 februari wordt gehouden hebben we gedurende die dagen
zelfs de eerste aflevering op papier, bij elke aankoop.

SAL
As a gift to all our customers we are starting s Secret SAL in 13
steps.
Do you like working on a surprise each month and cut a big
sampler in manageable pieces, join in and stitch this secret SAL
with us. Each month starting March 1, 2018 we will release a new
piece of this Sampler as a free downloadable chart on our site,
www.thistles.nl.
The stitch count of the final design will be 200 w x 180 h. We have
stitched the model on 35 count linen.
Fabric sizes with
a 3 inch framing allowance are app.:
35 count – 18 x 17 inch
32 count – 20 x 18 inch
28 count – 22 x 19 inch
We use the Gentle Art threads, there is a DMC thread conversion
provided. In the first issue the following floss is used:
The Gentle Art

DMC

0350-Mulberry

3857

0420-Gold Leaf

680

0470-Buttercrunch

3078

0590-Terra Cotta

3859

1040-Oatmeal

3865

1050-Soot

3799

7007-Cidermill Brown

3863

7020-Butternut Squash

3821

7050-Baby Spinach

3363

7102-Misty Harbor

451

We have created a Facebook Group as a place for people who are part
of the SAL to share their progress and pictures
https:\\www.facebook.com/groups/Thistles SAL
Search in facebook on Thistles SAL
March 1, 2018 we will release the first part of this SAL.
For customers who visit the Handwerkbeurs in Zwolle, NL (Feb 15 –
18) we have a paper copy with every purchase and there is a paper
copy for each shop that visit us at the Nashville Needlework Market
(March 2 – 4).

