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Nu ook Wol, brei-/haakkatoen en Burda patronen.
Ons bekende brede assortiment fournituren hebben we uitgebreid met wol en breikatoen van
Phildar, Katia, Catania en Scheepjeswol. We hebben ons winkeloppervlak groter gemaakt waardoor
we ons assortiment hebben kunnen uitbreiden.
Tevens hebben wij Burda en Simplicity zelfmaakmode patronen uit voorraad leverbaar. Wilt u Burda
thuis op uw gemak uitzoeken? Dat kan! Klik op deze link , dan kunt u alle patroonboeken inzien.
Burda Style, Burda Young, Burda Kids en de feestkleding.
Verder vind u bij ons artikelen van:
Prym, quilt- en haakartikelen van Clover, ritsen van Opti, garens van Amann, DMC, elastiek, kant en
band, klittenband van Stephanoise, band, koord en vele artikelen van G.Brouwer, opberg
mogelijkheden voor uw founituren, zowel als uw machines, organ naaimachinenaalden (ook voor
industrie).
We hebben o.a. Clover quilt artikelen zoals quiltnaalden, open en dichte vingerhoedjes, flower head
spelden, snijlinialen, grote en kleine snijmatten, potloden en stiften, sjabloonpapier en vulmateriaal.
Tevens hebben we de Clover haaknaalden.
In ons assortiment fournituren vindt u verschillende soorten band, koord en lint in alle kleuren. Ieder
seizoen wordt dat aangevuld met de nieuwste trends.
Daarnaast natuurlijk ook (inslagdruk-) knopen, reparatie mogelijkheden, brei- en haaknaalden,
(hand-) naalden, stopwol, kniestukken, elastiek, gespen, sluitingen, etc.
Wij kunnen u ook voorzien in alles wat u gebruikt bij het maken van kleding, zoals patroonpapier,
centimeter, tornmes, schaar, krijt of stift voor op stof, zoommaatje, tekenliniaal en hand/
naaimachine naalden. Voor deze artikelen hebben we ook mooie, leuke en praktische opbergdozen.
En niet te vergeten: we hebben DMC garens, borduurstoffen, borduurband, houten borduurringen,
bh-beugels, sous brasses, applicaties en andere 'waar-kan-ik-dat-nog-kopen?' artikelen.
Naaimachinehuis Haarlem is dé knopenwinkel van regio Haarlem. Breng uw stof, breiwerk of
kledingstuk mee, dan komen we samen zeer waarschijnlijk tot een keuze. In de collectie zijn niet
alleen standaard knopen, maar ook hele exclusieve knopen.
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Ook voor andere artikelen geldt een ruime keuze in, kleuren en soorten, b.v. garen en ritsen.
Standaard of blinde ritsen, deelbaar of niet deelbaar. Quilt, katoen of polyester garen, dik, dun, extra
sterk, noem het maar op. Nijlbond voor buiten materialen zoals tenten en bootzeil.
En hebben we het niet, willen we het altijd proberen te bestellen.
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