
Workshops 2017-2018 
in atelier-schagen  van Ansjeline Faber 

 
Mijn naam is Ansjeline Faber en  ben al meer dan 25 jaar 
woonachtig in Schagen. Ik heb achttien jaar 
hobbywinkel  LenianeL met veel plezier gerund. Sinds 
vier jaar  heb ik een eigen atelier (voorheen een oude 
koeienstal) waar diverse workshops gegeven worden.   
Als fijnschilder werk ik ook in opdracht voor het 
schilderen van landschappen, dieren, bloemen en 
portretten in acryl, olieverf of aquarel.  
Daarnaast ontwerp en verkoop ik borduurstempels en 
schrijf als lid van het design-team artikelen in onder 
meer de HobbyHandig, Aan de Haak en Quilt en Zo. 
Verder verkopen we ook een groot assortiment aan brei- 
en haakgarens via onze webwinkel  wolenkatoen.nl. 
  
Teken- en schildercursus 
Hier leer je realistisch tekenen en schilderen. 
Voor de starter: je begint met een stukje kleurenleer en 
wat achtergrondtechnieken voor aquarel- en 
acrylschilderen. Daarna ga je, afhankelijk van de ervaring, 
aan de slag met onderwerpen als bloemen, landschappen 
en dieren.  

 
De cursus bestaat uit blokken van zes lessen op  
woensdag- of donderdagochtend. 
Een les kost  € 19,--, incl. papier en acrylverf (per blok van 
zes lessen op de eerste les te voldoen). 
 

Penselen mag je zelf meebrengen of kun je tijdens de les 
aanschaffen. Ook schilderen op doek is mogelijk.  
 

Overige workshops 
Naast deze teken- en schildercursussen geef ik ook 
verschillende workshops bij Aljona, Patchwork en 
Quilten, aan de Nieuwe Laagzijde 33-37 in Schagen. 

Alle onderstaande workshops worden bij Aljona 
gegeven! 

 

Cursus borduurstekenboekje 
Borduren is niet meer weg te denken bij iedereen die 
van handwerken houdt. Wat is er dan leuker om zelf een 
boekje te hebben, vol met steekjes en ideeën hoe deze 
te verwerken. Bijvoorbeeld bij applicaties, crazy quiltjes, 
enzovoort. Alles van dit stekenboekje maak je met de 
hand. 

 
Tijdens de workshop stempel je op stof. Je borduurt met 
diverse materialen verschillende steekjes en je leert 
deze in kleine projecten te verwerken. Dit alles bundel je 
tot een naslagwerk van stof in boekvorm. 
Deze cursus bestaat uit vijf lessen en kost € 70,00, 
exclusief materiaal. 
De data zijn donderdagmiddag 21 september, 5 en 19 
oktober, en 9 en 30 november 2017, van 14.00-16.00 
uur.    
 
 
 

Ansjeline’s mysterie quilt  
Zoals bij een mysterie hoort, kunnen we weinig 
verklappen. Maar wel dat het een échte Ansjeline-
quilt wordt. Met diverse mysterieuze technieken 
die wel en niet uit de traditionele quiltwereld 
komen. Laat je uitdagen én verrassen, én geniet 
ervan. 
De cursus bestaat uit 
vier dagdelen en 
kost € 56,00, 
exclusief materiaal. 
De data zijn 
vrijdagmiddag 12 en 
28 januari en 9 en 23 februari 2018 van 14.00-
16.00 uur. 
 

Een stoere shopper 
Van gecoat katoen en stof van kurk en met 
quiltstof maak je een leuke shopper, met aan de 
rand gehaakte bloemen. Een shopper om heerlijk 
van te genieten. 

Aantal dagdelen: 
drie en kost € 50,00, 
exclusief materiaal. 
De workshop wordt 
gegeven op 
zaterdagmiddag 20 

januari en 3 en 24 februari 2018 van 14.00-16.30 
uur. 
 

 
 
 



Make & Take tijdens de Westfriesche Markt 
Tijdens de Westfriesche Markt, Make & Take met 
vrije inloop op donderdag 
29 juni: stempel je 
eigen kledingstuk 
met borduur-
stempels van 
Ansjeline. Stempel 
bijvoorbeeld op je T-
shirt, spijkerbroek of 
jack. Kosten:  
€ 12,50, inclusief 
een materialen-
pakketje ter waarde 
van € 5,00. Neem je eigen kledingstuk mee. 
Wil je het borduren ook uitproberen? In de winkel 
zijn verschillende voorbeelden aanwezig. 
 

13 juli: stoffen 
labeltje maken met 
bloemetjes haken. 
Kosten: € 12,50, 
inclusief een 
materiaalpakketje 
ter waarde van  
€ 5,00. 
 

3 augustus: 
naaldenmapje 
maken met olifantje 
borduren en/of wat 
bloemetjes. Kosten: 
€ 12,50, inclusief 
een materiaal-
pakketje ter waarde 
van € 5,00. 
 
 
Aanmelden… 
kan op hobbywinkel.nl of een mailtje met je gegevens te 
sturen naar info@hobbywinkel.nl. 

- Voor vragen of opmerkingen is Ansjeline 
bereikbaar op 06-51 81 34 91. 

- Een workshop vindt doorgang bij een minimum 
aantal deelnemers van drie personen. 

- Wanneer je deze QR-code scant, kom je 
rechtsreeks op de pagina met gegevens over alle 
workshops 

 

 
 

atelier-schagen is onderdeel van 

LenianeL v.o.f. 

Vinkenhof 61 
1742 JB  Schagen 
(0224) 22 78 18 
KvK 37071573 

BTW NL8048.67.215.B.01 
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