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Inhoud:
o Een kijkje in de keuken van Marga
o Breien en haakfestijn
o Houten speelgoed.

Deel van het ontwerp van de
Kermis – Draaimolen

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN MARGA
Het leven van een ontwerper gaat niet altijd over rozen. Voordat een ontwerp klaar is, zijn
er zeker een aantal maanden verstreken. Bedenken, tekenen, ontwerpen, maken en
schrijven zijn een aantal onderdelen die tijdens het creëren van een patroon nodig zijn.
Vaak mislukt een ontwerp en/of is niet uitvoerbaar en belandt het in de prullenbak. Vele
uren achter de tekentafel worden er door Marga doorgebracht voordat een uiteindelijk
ontwerp ontstaat. Vervelend? Nee, Marga vindt het heerlijk om creatief bezig te zijn en om
die creativiteit uiteindelijk te delen. Het laatste ontwerp (Kermis – Draaimolen) kent een
goed doordacht systeem om de draaimolen daadwerkelijk te laten draaien. Hierbij is
duurzaamheid belangrijk, maar ook zeker de maakbaarheid, het patroon moet voor
iedereen redelijk eenvoudig te maken zijn. Ook op de kosten moet worden gelet.
Betaalbaarheid is een groot goed bij Haken met Marga. Daarnaast probeert Marga altijd
exclusief te zijn. Het moeten geen patronen zijn waarvan er al dertien in een dozijn zijn. Dit
is best lastig, want er is al veel gedaan en gemaakt op het gebied van haken. Toch lukt
Marga het altijd weer om iets bijzonders en een onderscheidend patroon te ontwerpen.
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Brei en Haakfestijn
In Arnemuiden (Zeeland) wordt jaarlijks het brei en haakfestijn georganiseerd. Ook dit
jaar is het festijn weer in het Zeeuwse vissersdorp. Er worden diverse workshops
gehouden, bijvoorbeeld wol verven. Ook zijn er diverse ontwerpers aanwezig,
waaronder Haken met Marga. Wij pakken groot uit. Al onze ontwerpen staan uitgestald
en die dag wordt er voor onze patronen marktprijzen gerekend. Maar het belangrijkste
element van het festijn is het gezellig samenzijn. Vanuit het hele land en daarbuiten
komen mensen om inspiratie op te doen en om elkaar te ontmoeten. Het festijn wordt
buiten op het gezellige Marktplein gehouden. Toegang is gratis. Neem wel uw eigen
stoeltje mee, en natuurlijk iets om te haken en/of breien.
Plaats: Markt 1, Arnemuiden.

De HMM-Mobiel met Kikker

Houten speelgoed
De verkoop van het houten speelgoed (HMM-Mobiel en Dierenkarretje) blijft ons
verrassen. Er is veel belangstelling voor en we krijgen zeer positieve reacties terug. Sinds
begin dit jaar hebben we onze productielijn gewijzigd, dit zodat wij de levertijd met maar
liefst 3 weken hebben kunnen verkorten! Dit met dezelfde of misschien wel een hogere
kwaliteit. Helaas stijgt de prijs van het hout enorm. Toch durven wij de stap te zetten om
binnenkort met een nieuw ontwerp te komen. Medio april hopen wij de HMM-Bakfiets te
lanceren. En ontwerp dat al een tijd op tekentafel ligt en het is een hoop gepuzzel om de
verkoopprijs zo laag als mogelijk te houden. Natuurlijk komt er dan ook een nieuw
haakpatroon. Ook aan dit ontwerp zal weer een beweging aan toe worden gevoegd. Marga
blijft ons verrassen met haar bedenksels. Markeer april alvast in uw agenda, want het
product is zeker de moeite waard!
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Tunisch gehaakte – Cultuur deken

Stokpoppetje - Zeemeermin

Marga is met grote tussenpozen ruim 5 jaar bezig geweest met het ontwerp van de
Cultuur deken. De Zeeuwse klederdracht staat centraal in het patroon. In Zeeland heeft
de deken grote aftrek gehad, maar ook daarbuiten. Mede door te spelen met kleuren kan
men het patroon aanpassen naar eigen smaak. Marga gaat doorborduren op dit mooie
patroon en is momenteel een handwerktas aan het ontwerpen. Hoe leuk is dat om uw tas
te maken waar bijvoorbeeld uw garen en haaknaalden overzichtelijk en veilig opgeborgen
kunnen worden. Ook heel handig om uw haakproject in op te bergen waar u op dat
moment mee bezig bent. De haaktechniek van de tas wordt ook dit keer Tunisch. Ook hier
is Haken met Marga onderscheidend in, nog niet eerder werd een patroon op deze wijze
gemaakt.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Haken met Marga.
webshop: www.hakenmetmarga.nl
facebook: hakenmetmarga
email: hakenmetmarga@gmail.com
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