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Inleiding
Bij hetnieuweborduren maak je gebruik van "Ansjeline" borduurstempels. Deze
clearstempels op A6-formaat van LenianeL zijn door ons specifiek ontworpen voor
het borduurwerk. Zowel voor het borduren bij het (art)quilten, als borduren op
stoffen, kleding, jeans, tassen, moodboards, vilt, papier, enz.
De stempels geven exact aan waar, met welke steek en in welke richting
geborduurd kan worden om het optimale borduurresultaat te bereiken.
De techniek met de borduurstempels wordt steeds verder ontwikkeld. Zo kun je na
het stempelen als tussenstap de afbeelding inkleuren en daarna al dan niet
borduren.
De stempels zijn ook goed te gebruiken voor alle overige stempeltechnieken zoals
kaarten maken, stempelen op hout en het inkleuren met bijvoorbeeld oliepastel op
waterbasis in combinatie met textielmedium.
De borduurstempels "Ansjeline" van LenianeL zijn verkrijgbaar via
hetnieuweborduren.nl. Toebehoren bij de borduurstempels, zoals inkpads,
acrylblok, oliepastelkrijtjes op waterbasis en bijbehorende textielmedium, zijn ook
via deze site verkrijgbaar.
Op hetnieuweborduren.blog vind je ideeën, toepassingen en uitleg over de het
gebruik van borduurstempels. Ook kun je werkbeschrijvingen van de diverse
technieken gratis downloaden.
Op ansjelinedesign.blog kun je op verschillende terreinen meer inspiratie opdoen.

hetnieuweborduren is onderdeel van LenianeL v.o.f.
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Borduurstempels Ansjeline
Clearstempel op A6-formaat.
De afbeelding geeft het borduurpatroon weer. Ieder streepje is een stiksteekje,
ieder rondje een Frans knoopje.
Per stuk € 9,95.

Borduurstempel Libelle
BSA-001 € 9,95

Borduurstempel Salamander
BSA-002 € 9,95
Tijdelijk niet leverbaar

Borduurstempel Schaap
BSA-003 € 9,95

Borduurstempel Hommel Vlinder
BSA-005 € 9,95
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Borduurstempel Vogel
BSA-006 € 9,95

Borduurstempel Olifanten
BSA-008 € 9,95

Borduurstempel Teckel
BSA-009 € 9,95

Borduurstempel Kat
BSA-010 € 9,95
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Borduurstempel Bloesem
BSA-011 € 9,95

Borduurstempel Roos
BSA-012 € 9,95

Borduurstempel Tulp
BSA-013 € 9,95

Borduurstempel Viooltje
BSA-014 € 9,95
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Borduurstempel Kerst Label
BSA-016 € 9,95

Borduurstempel Antieke sleutel
BSA-017 € 9,95
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Stempel startpakketten
De Borduurstempelpakketten start bestaan uit:
een clearstempel Ansjeline op A6-formaat
een acylblok op A-6 formaat en
een Memento inkpad, kleur Espresso Truffle
De afbeelding van de borduurstempel geeft het borduurpatroon weer. Ieder
streepje is een stiksteekje, ieder rondje een frans knoopje.
Het inkpad van Memento is geschikt voor het stempelen op stof. De kleur Espresso
Truffle is een zacht bruine kleur.
Prijs per pakket: € 19,95.

Stempel startpakket Libelle
BSP-001 € 19,95

Stempel startpakket Salamander
BSP-002 € 19,95
Tijdelijk niet leverbaar

Stempel startpakket Schaap
BSP-003 € 19,95

Stempel startpakket Hommel Vlinder
BSP-005 € 19,95

Stempel startpakket Vogel
BSP-006 € 19,95

Stempel startpakket Olifanten
BSP-008 € 19,95
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Stempel startpakket Teckel
BSP-009 € 19,95

Stempel startpakket Kat
BSP-010 € 19,95

Stempel startpakket Bloesem
BSP-011 € 19,95

Stempel startpakket Roos
BSP-012 € 19,95

Stempel startpakket Tulp
BSP-013 € 19,95

Stempel startpakket Viooltje
BSP-014 € 19,95

Stempel startpakket Kerst Label
BSP-016 € 19,95

Stempel startpakket Antieke sleutel
BSP-017 € 19,95
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Toebehoren

Acylblok A-6, 8 mm.
130501/1910 € 6,95

Memento inkpad Espresso Truffle
132020/4808 € 4,95

Memento inkpad Tuxedo Black
132020/4900 € 4,95

Memento inkpad Luxe Wedding Dress
132020/5910 € 6,95

Reeves set 24 oliepastelkrijtjes op
waterbasis
4892711 € 12,50

Liquitex textielmedium 118 ml.
0126804 € 10,95
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Colorall penseel plat school 2-S kort
175 mm
330108/0102 € 1,00

Inkleurset Ansjeline borduurstempels
BSA-015 € 24,95

Roterende snijmat ø 40 cm.
S242 € 59,95

Aanvullende informatie
Op het hetnieuweborduren.blog vind je meer informatie, filmpjes, voorbeelden van
toepassingen en handleidingen over het stempelen, inkleuren en borduren. De
verschillende handleidingen kun je daar altijd gratis downloaden.
In magazines als HobbyHandig, Aan de Haak en Quilt & Zo verschijnen met
regelmaat items van Ansjeline met de borduurstempels.
Je vindt ons met hetnieuweborduren op diverse beurzen. Zoals in De Broodfabriek
in Rijswijk, IJsselhallen in Zwolle, Flanders Expo in Gent (B), Brabanthallen in Den
Bosch en de KreaDoe in de Jaarbeurs in Utrecht. We zien je graag.
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Voorwaarden
1.

2.
3.

4.

5.

Bestellen kan via de webshop www.hetnieuweborduren.nl of door een
mailtje te sturen naar hetnieuweborduren@lenianel.nl met daarin
aantallen, bestelnummers, naw-gegevens en telefoonnummer.
Er is geen minimum bestelbedrag.
De bijdrage aan verzend- en afhandelingskosten binnen Nederland is
€ 2,50 tot een goederenbedrag van € 35,00. Bij een goederenbedrag van
€ 35,00 of meer is de verzending gratis.
De bijdrage aan verzend- en afhandelingskosten buiten Nederland is
€ 6,00 tot een goederenbedrag van € 50,00. Bij een goederenbedrag van
€ 50,00 of meer is de verzending gratis.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en zijn onder voorbehoud van
type- en drukfouten en prijsaanpassingen. Voor de actueel geldende
prijzen verwijzen wij naar onze webshop hetnieuweborduren.nl.
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