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De allereerste HMM-Nieuwsbrief is een feit.
Wat leuk dat u interesse heeft in ons
product! Het streven is om deze nieuwsbrief
minimaal 6 maal per jaar te laten
verschijnen. De inhoud van de nieuwsbrief
zal bestaan uit informatie over oude en
nieuwe producten van Haken met Marga, de
producten die wij gebruiken voor het maken
van onze prototype’s en leuke haakweetjes.

De fietsende kikker

Groetjes,
Team Haken met Marga
Houten producten.
Haken met Marga ontwerpt haakpatronen, hierbij probeert Marga altijd
onderscheidend van andere bestaande haakpatronen te zijn. Niet om beter te
zijn, maar om unieke producten te ontwerpen. Veel is al gedaan op het gebied
van haken, daarom is het altijd weer een hele ontdekkingsreis om met iets
origineels te komen. Nog niet eerder was de combinatie gehaakte ontwerpen
en hout gedaan. Marga ontwierp maar liefst 3 ontwerpen (zie: https://
www.hakenmetmarga.nl/dierenkarretjes). Een combinatie die op een leuke
en speelse wijze met elkaar geïntegreerd werden.
Medio 2022 komt er vierde ontwerp bij. Te weten: de HMM-Bakfiets! Ook
hier gaat het weer om een ontwerp dat kan bewegen. Leuk voor jong en oud!
We hebben veel geleerd van de vorige drie ontwerpen. Zo was de levertijd van
de houten producten echt te lang. Hoewel er met man en macht gewerkt werd
om voor u een mooi product te maken, blijft het een omslachtig proces. Wij
veranderen dus de productielijn om sneller te kunnen leveren. Wat hierbij een
grote rol speelt is de betaalbaarheid van het product. Wij willen namelijk qua
prijs voor iedereen bereikbaar blijven. Ook zijn we op zoek om de
verzendkosten goedkoper te kunnen maken (fysieke producten).
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Webshop.
De webshop Haken met Marga is sinds 21 juli 2021 open. Wat zijn wij blij met
de shop! Gebleken is dat hij veilig is (denk aan virussen en de kassaomgeving)
en dat hij goed bezocht wordt. Haken met Marga is door Jouwweb uitgeroepen
tot 1 van de meest favoriete webshops van Nederland, hier zijn wij enorm trots
op! De komende tijd gaan we ons bezig houden met de vindbaarheid van de
shop en nog meer gebruikersgemak voor al onze klanten. Zo willen wij met
kortingscodes en tegoedbonnen gaan werken. Maar bovenal willen wij onze
klanten centraal stellen, door onder andere de prijzen op een laag niveau te
houden. Ook blijven we met enige regelmaat gratis patronen aanbieden, dit
zodat een ieder die dat wil, betrokken kan zijn bij de producten van Haken met
Marga.
Via de Facebookgroep ‘Haken met Marga’, krijgen wij veel input van jullie.
Hier leren we van! Gedacht wordt om buiten Facebook en de HMMNieuwsbrief) ook via Instagram te gaan communiceren.

Tunisch haken.

Binnenkort komt er een groot patroon waarbij de
techniek Tunisch haken centraal staat.
Tunisch haken doe je op een tunische haaknaald.

Het verschil met een gewone haaknaald is dat de
tunische haaknaald veel langer is omdat er meer
steken op de naald moeten passen. Daarnaast zijn er
eigenlijk 2 soorten, de haaknaald met 1 kant een
haakpunt en de haaknaald met aan 2 kanten een
haakpunt. De tunisch gehaakte deken wordt gehaakt
met de haaknaald met 1 punt. Het voordeel van
tunisch haken is dat de steken precies recht onder
elkaar zitten, wat dus mooi uitkomt met het inhaken
van motieven.
Tip
Wil je alvast oefenen met het tunisch inhaken?
Download dan ons gratis patroon van de kerst
pannenlappen.
Wil je geen kerst pannenlappen? Haak ze dan in 2
kleuren blauw zodat het Delfts blauwe
pannenlappen worden.

Preview haakpatroon

Webshop: www.hakenmetmarga.nl
Facebook: hakenmetmarga
Email: hakenmetmarga@gmail.com
KVK: 83264930

https://www.hakenmetmarga.nl/gratis-patronen
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Planning 2021
• Tunisch gehaakte deken
• HMM-Bakfiets
• Kermis (eerste deel)
• Kersttrein
•
Verder natuurlijk nog veel leuke producten die nog in het
creatieve brein van Marga ronddwalen.
Stokpoppetje

Poppetjes uit de Oud Hollandse Wintermarkt

WIJ WILLEN AL ONZE KLANTEN EN RELATIES FIJNE
FEESTDAGEN EN VEEL HAAKPLEZIER VOOR HET
NIEUWE JAAR TOEWENSEN!
Team Haken met Marga
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