
Workshops zomer en najaar 2018 
van atelier-schagen  van Ansjeline Faber 

 
Mijn naam is Ansjeline Faber (Zwolle, 1959) en  woon al meer 
dan 25 jaar in Schagen. Ik heb achttien jaar hobbywinkel  
LenianeL met plezier gerund. Sinds zes jaar  heb ik een eigen 
atelier waar verschillende workshops worden gegeven. Eerst in 
Schagen in een oude koeienstal, nu in een voormalige slagerij bij 
een prachtig oud huis in het centrum van Wieringerwaard. 
 
Vanaf het moment dat ik als kind een kleurpotlood vast kon 
houden ben ik gefascineerd door kleur en verf. Op de lagere 
school en daarna op het voortgezet onderwijs, werd dit tijdens 
het technisch- en reclametekenen versterkt. 
Het Hindeloper schilderen kwam op mijn pad. Daarna een 
vierjarige opleiding schilderen op textiel, welke gedegen was 
van kleurenleer, schaduwtechnieken, noem maar op. Toen 
ontdekte ik ook het schilderen op doek en na tien jaar les gehad 
te hebben, ben ikzelf teken- en schilderles gaan geven met acryl, 
aquarel en waterbased olieverf. Zowel het schilderen als het 
lesgeven vind ik erg leuk om te doen. 
 
Zelf schilder ik realistisch. Bloemen, planten, dieren, stillevens. 
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 zit in het 
design-team van onder meer de HobbyHandig, Aan de Haak en 
Quilt en Zo en schrijf in deze magazines artikelen over mijn 
creaties. 
 
Verder verkopen we een groot assortiment aan brei- en 
haakgarens via onze webwinkel  wol en katoen.nl en nemen wij 
deel aan meerdere beurzen in binnen- en buitenland. 
 
ansjelinedesign.blog 
 
 

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 in het atelier in het 
centrum van Wieringerwaard: Zuid Zijperweg 59. Na de 
zomer starten we weer op woensdag 12 september 2018. 
 
Een les kost  € 19,--, inclusief 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 
verschillende workshops bij Aljona, Patchwork en 
Quilten, aan de Nieuwe Laagzijde 33-37 in Schagen. 

Alle onderstaande workshops worden bij Aljona 
gegeven! 

 

Naaldenmapje vogel 
In één middag stempelen, kleuren op stof en een begin 
maken met borduren. Het patroon om er een 
naaldenmapje van te maken krijg je mee naar huis. In 
een handomdraai verander je dit patroon tot een etui. 
Of wel een heerlijke handwerkmiddag. 

Tijdsduur: één 
dagdeel van drie uur. 
Kosten € 25,--, 
inclusief materiaal 
en gebruik van 
stempel en krijt.  
Datum: vrijdag 20 
juli van 13.00-16.00 
uur. 

 
Workshop Teckeltasje 
In één middag: stempelen met Ansjeline’s 
borduurstempel op stof, kleuren met speciaal krijt en 
een begin maken met het borduren. Je mag natuurlijk 
i.p.v. een teckel ook een andere stempel gebruiken. 
Uitleg over fixeren en het werken met het medium.  Het 
patroon van het tasje krijg je mee naar huis en is bij de 
prijs inbegrepen. 

Tijdsduur: één dagdeel 
van drie uur.  
Kosten € 25,--, inclusief 
het patroon en het 
gebruik van stempel en 
krijt. Exclusief stof en 
overige materialen.  
Datum: zaterdag 28 juli 
van 13.00-16.00 uur. 
 

 
 



Van wanddecoratie tot kussen 
Drie libellen op bamboestengels. Wanddecoraties zijn 
momenteel helemaal “in”! Met dit project heb je veel 
decoratiemogelijkheden in één: kleuren, stempelen, 
borduren en naaien. Je kunt van deze wanddecoratie 
eventueel ook een kussen maken. De afmeting van de 
basislap is 55x55 centimeter. Deze is al voor je geverfd. 
Heerlijk ontspannen aan het werk met diverse 
technieken.  

Tijdsduur: twee 
dagdelen van drie uur.  
Kosten € 65,--, inclusief 
gebruik stempels, krijt, 
medium en patroon. 
Exclusief overige 
materialen.  
Data: zaterdagmiddag 
22 september en 6 
oktober 2018 van 
13.30-16.30 uur. 
Bij Aljona, Patchwork en 
Quilten. 

 
 
Mini crazy quilt vogel 
Afmeting plus minus 32x45 centimeter, werken met 
stofjes. Knippen, stikken, stempelen, borduren en 
afwerken met lint, kant, knoopjes en bedeltjes. 
Neem verschillende stofjes mee in een mooie 
kleurencombinatie (of koop een paar mooie stofjes in de 
winkel). Dit is je basis. Je leert hoe je de lapjes opbouwt 
tot een mooi geheel. Verder ga je op verschillende 
manieren stempelen en met fijn garen van WonderFil je 
vogels vol borduren (dit laatste doe je gedeeltelijk 
thuis). 

 

Tijdsduur: twee 
dagdelen van drie 
uur. 
Kosten € 50,--, 
inclusief gebruik 
stempels en patroon. 
Exclusief overige 
materialen. 
Data: vrijdagmiddag 
5 en 19 oktober 2018 
van 13.30-16.30 uur. 
Bij Aljona, Patchwork 
en Quilten. 

 
Kartonnage “Notebook viooltje” 
Het notebook is 11,5x17 centimeter groot. Kartonnage 
is een techniek die weer veel en vaak wordt toegepast. 
Je werkt met stof, karton en boekbinderslijm. Bovenop 
heb je een extra stuk grijsbord welke je bekleedt met 
een lap die je eerst hebt bestempeld, kleuren en 
borduren met bijvoorbeeld garen van WonderFil. Dit als 
extra decoratie. Verder kun je natuurlijk nog lintjes etc. 
gebruiken. 

Tijdsduur: twee dagdelen 
van drie uur. 
Kosten € 45,--, inclusief 
gebruik stempel, krijt en 
lijm. Inclusief kartonnage 
pakketje, exclusief stof. 
Data: vrijdagmiddag 23 
november en 7 december 
2018 van 13.30-16.30 uur. 

Bij Aljona, Patchwork en Quilten. 
 
 
 

Aanmelden… 
kan op hobbywinkel.nl of een mailtje met je gegevens te 
sturen naar ansjeline@lenianel.nl. 

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

- Een workshop bij Aljona, Patchwork en Quilten 
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. 
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