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Houten stek & bloemhouders

Stekplankje nr 1

L x B x H: 5 x 5 x 4 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisje: 15 cm x 1,6 cm

Artikelnummer: 001

Specificaties

Handgemaakt houten
blokje met glazen buisje voor
bijvoorbeeld stekjes, verse 
bloemen of droogbloemen.

Stekjesrek nr 3

L x B x H: 16 x 11 x 2,8 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 15 cm x 1,6 cm

Artikelnummer: 002

Specificaties

Handgemaakt houten
rekje met 3 glazen buisjes voor
bijvoorbeeld stekjes, verse 
bloemen of droogbloemen.

Stekjesrek nr 4

L x B x H: 20 x 11 x 2,8 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 15 cm x 1,6 cm

Artikelnummer: 003

Specificaties

Handgemaakt houten
rekje met 4 glazen buisje voor
bijvoorbeeld stekjes, verse 
bloemen of droogbloemen.

Deze houten stekhouders worden in Zwolle door ons gemaakt van vurenhout. Alle
stekhouders worden per stuk met de hand gemaakt, dus zijn allemaal uniek. Ze
worden geleverd inclusief glazen buisjes van stevig borosilicaatglas. De accessoires
onderaan deze pagina zijn handig als je ze gebruikt voor stekjes of verse bloemen die
je moet knippen en water moet geven.

Art.nr: 004

Art.nr: 005

Art.nr: 006
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Houten stek- en bloemhouders

Stekjesrek nr 5

L x B x H: 24 x 2,7 x 11 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 15 cm x 1,6 cm

Artikelnummer: 007

Specificaties

Handgemaakt houten
blokje met vijf glazen buisjes
voor bijvoorbeeld stekjes, verse 
bloemen of droogbloemen.

Stekrek Chunky

L x B x H: 22 x 10 x 4,2 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 10 cm x 2,5 cm

Artikelnummer: 008

Specificaties

Stevig en en stoer rekje met 4
brede glazen buisjes voor
bijvoorbeeld stekjes, verse 
bloemen of droogbloemen.

Stekrek Robuust

L x B x H: 26 x 15 x 4,2 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 14,5 cm x 2,5 cm

Artikelnummer: 009

Specificaties

Het grootste rek uit ons
assortiment: vandaar de naam
Robuust. Deze komt met grote
grote brede glazen buisjes.
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Houten stek- en bloemhouders

Stekplankje nr 3

L x B x H: 15 x 3 x 3 cm
Materiaal: beukenhout
Glazen buisjes: 15 cm x 1,6 cm

Artikelnummer: 010

Specificaties

Simpel in z'n eenvoud! Drie
glazen buisjes in een houder
van beukenhout uit duurzame
bosbouw in Duitsland.

Hangend rekje 3

L x B: 20 x 4,2 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 10 cm x 2,5 cm

Artikelnummer: 011

Specificaties

Hangend rekje met ecru touw.
De buisjes komen met kurk,
waardoor je het ook als
kruidenrekje kunt gebruiken.

Hangend rekje 4
Artikelnummer: 012

L x B: 22 x 4,2 cm
Materiaal: vurenhout
Glazen buisjes: 10 cm x 2,5 cm

Specificaties

Hangend rekje met ecru touw.
De buisjes komen met kurk,
waardoor je het ook als
kruidenrekje kunt gebruiken.
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Houten accessoires
Deze houten producten zijn ontworpen en ontwikkeld door onszelf in Zwolle. Een deel
hiervan verkopen we via onze webshop en een ander deel verkopen we enkel op
wholesale basis. Net zoals bij onze stek- en bloemhouders proberen we zoveel
mogelijk gebruik te maken van duurzame of gerecyclede houtsoorten.

Mini picknicktafel

Kaartenhouder

L x B x H: 21 x 6,5 x 2,7 cm
Past precies in een brievenbusdoos.

Artikelnummer: 013

Specificaties

Kaartenhouder, mooi als
verjaardagscadeau of klein
gedenkteken in huis, met:
- 2 glazen buisjes of
- 1 glazen flesje of
- 1 gouden waxinelichthouder

Houten Robot

L x B x D: 25 x 10 x 5 cm
Materiaal: vurenhout

Artikelnummer: 014

Specificaties

Super schattig voor in huis of
op de kinderkamer. Laat je
verrassen door het ontwerp. 
 Keuze uit groen, blauw of
naturel touw.

L x B x H: 20 x 30 x 13 cm
Materiaal: Veluw's Douglas
Good to know: kan ook
opgehangen worden.

Artikelnummer: 015

Specificaties

De leukste trekpleister voor
dieren in je tuin: een mini
picknicktafel gemaakt van
Douglas hout.

Art. nr: 013-1

Art. nr: 013-2

Art. nr: 013-3
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Droogbloemhouders

Droogbloemenplankje:

Wallflowers: droogbloemen aan de muur

L x B x H: 20 x 5,5 x 2,7 cm
Past precies in een brievenbusdoos.

Artikelnummer: 016

Artikelnummer: 017

Specificaties

Eikenhouten droogbloemenplankje. Door de
ronde afwerking in de hoeken krijgt dit
design een unieke en zachte uitstraling.

Prijs met droogbloemen + €3,50.
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Droogbloemen zijn al jaren een vrolijke trend in huis of op kantoor. Je ziet ze in allerlei
soorten en maten en met verschillende houten houders. Wij hebben een paar
eikenhouten houders gemaakt om neer te zetten of op te hangen. Door het unieke
design zijn ze nét even wat anders dan andere aanbieders. Beschikbaar met of zonder
bloemen. De setjes met droogbloemen worden verzonden in een brievenbusdoos,
zodat dit klaar is om ingepakt te worden als cadeau.

L x B x H: 20 x 5,5 x 2,7 cm
Past precies in een brievenbusdoos.

Specificaties

Uniek en eenvoudig, deze droogbloemen
voor aan de muur. Gemaakt in een
eikenhouten houder met hoekige strakke
afwerking om strak aan de muur te
hangen. Inclusief plugjes + schroefjes.

Prijs met droogbloemen + €2,50.

Met oogjes om het plankje blind op te hangen aan de muur



Punch needle pakket basis
Artikelnummer: 018

Lavor punch naald
Twee stukje punch needle stof
Vier kleuren katoen
Anti-slip borduurring
Beukenhouten borduurring
Instructies in boekvorm

Inhoud van het pakket:

Keuze uit de vijf kleurensets van vier bollen:

Doe-het-zelf pakketten
Onze doe-het-zelf pakketten zijn met zorg en aandacht samengesteld en ingepakt. Ze
zijn bedoeld om je te inspireren met een nieuwe hobby. Ook geschikt voor absolute
beginners. Door onze eigen ervaring, workshops en feedback van klanten hebben wij
na lange zoektochten in binnen- en buitenland de mooiste, fijnste en scherpst
geprijsde artikelen verzameld voor in onze pakketten.

Punch needle is een techniek die lijkt op borduren. Je gebruikt hiervoor een punch
naald: een holle naald waar een draad doorheen loopt. Je prikt met deze naald gaatjes
in de stof. Aan de achterkant van het werk ontstaan op deze manier kleine lusjes, wat
voor een mooie structuur zorgt. Deze ‘achterkant’ is officieel de uiteindelijke kant van
je werk, maar je kunt beide kanten natuurlijk gebruiken en zelfs combineren.

Punch needle thema pakketten
Deze pakketten bevatten alles wat het basis punch needle pakket ook bevat, maar dan
met de tekening van het thema en de daarbij behorende kleuren katoen.

Bruintinten Natuurlijk Blauwtinten Felle kleuren Pastel

Art. nr: 018-1 Art. nr: 018-2 Art. nr: 018-3 Art. nr: 018-4 Art. nr: 018-5

Pilea Frida MonsteraArt. nr: 019 Art. nr: 020 Art. nr: 021

Punch needle borduren
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Doe-het-zelf pakketten
Macramé
Macramé is een handwerktechniek die bestaat uit het knopen van draden (macramé
katoen of touw) zodat een patroon en uiteindelijk een product ontstaat. Deze techniek
lijkt op kantklossen en klinkt heel ouderwets, maar is de afgelopen jaren weer
helemaal teruggekeerd in het straatbeeld. Pas als je erop let zie je hoe vaak je eigenlijk
een macramé plantenhanger of wandhanger tegenkomt. Van onze pakketten - die
worden geleverd inclusief verpakking en beschrijvingen - hebben we er al meer dan
duizend verkocht en nog nooit is het iemand niet gelukt om het product te knopen.

Macramé pakket plantenhanger

Macramé katoen van 3 mm voor één plantenhanger
Houten ring om de hanger op te hangen
Houten kralen ter decoratie
Instructies met kleurenfoto's in boekvorm

Inhoud van het pakket:

Keuze uit de volgende kleuren:

Macramé pakket wandhanger

Volledige rol touw voor één wandhanger
Macrame katoen single twist van 3 mm

Houten stok van ± 60 cm
Grote naald voor tijdens het knopen
Instructies met kleurenfoto's in boekvorm

Inhoud van het pakket:

Keuze uit de volgende kleuren:

Art. nr: 022

Art. nr: 022-1 Art. nr: 022-2 Art. nr: 022-3 Art. nr: 022-4 Art. nr: 022-5

Art. nr: 021

Ecru / naturel Grijs Roest Okergeel Olijfgroen

Art. nr: 023-1 Art. nr: 023-2 Art. nr: 023-3 Art. nr: 023-4 Art. nr: 023-5
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Ecru / naturel Grijs Roest Okergeel Olijfgroen



Twee lapjes borduurstof (goed voor twee designs)
Houten borduurring
Naald + zwarte garen
Twee pagina's instructies
Vijf verschillende lijntekeningen om over te trekken

Borduren kent iedereen, dus de uitgebreide uitleg laten we achterwege. Met ons doe-
het-zelf pakket leer je aan de hand van eenvoudige instructies (2 pagina's) hoe je moet
vrij borduren.

Inhoud van het pakket:

Doe-het-zelf pakketten
Macramé pakket regenboogjes

2 meter beige macrame touw van 10 mm dikte
5 kleuren Scheepjes katoen
6 houten kralen
stompe naald
instructies

Met dit pakket maak je je eigen vrolijke macramé
regenboogjes. Het is een heel eenvoudig pakket met
een mooi eindresultaat. Hier komen geen technische
knopen bij kijken, dus heel leuk om samen met
kinderen te doen. Met dit pakket maak je zo'n twee
regenboogjes in dezelfde kleur.

Inhoud van het pakket:

Art. nr: 024

Doe-het-zelf borduurpakket

Blauw Groen Lichtroze Paars PastelLever

Art. nr: 024-1 Art. nr: 024-2 Art. nr: 024-3 Art. nr: 024-4 Art. nr: 024-5 Art. nr: 024-6

Art. nr: 025
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Keuze uit de volgende kleuren:



1 grote en 1 kleine mal voor Bubble kaars
400 gram koolzaadwas met stearine
50 cm lont
1 naald
wasknijper
satéprikker
Kleurchip* (groen, geel, bruin, blauw of roze)
Beschrijving

Bubble kaarsen zijn helemaal hip! Je vindt ze in iedere
concept store en soms voor astronomische bedragen.
Van hippe items houden wij zeker, maar wel voor een
eerlijke prijs. Daarom dit leuke DIY pakket om zélf je
eigen Bubble kaarsen te maken van 100% natuurlijke
was.

Dit zit er in het doosje:

Zelf kaarsen maken

Doe-het-zelf bubble kaars pakket
Art. nr: 026

Groen Geel Bruin Blauw Roze
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Maak je eigen kaarsen
Zelf kaarsen maken klinkt misschien als een ingewikkeld experiment, maar dat is het
zeker niet! Het is zelfs heel makkelijk en superleuk! Je hoeft alleen maar de was (in ons
geval 100% natuurlijke koolzaadwas) te smelten, de gewenste hoeveelheid kleur toe te
voegen en de was in de mal te gieten. Omdat je natuurlijk super nieuwsgierig bent
naar het resultaat komt nu het moeilijkste gedeelte: wachten tot de was gedroogd is.

Is van 100% natuurlijke oorsprong, in tegenstelling tot parafine
Brandt beter, walmt minder en geeft minder roet uitslag
Koolzaadwas brandt langer dan parafine en andere wax melts
Geurt minder dan kaarsen van niet-natuurlijke oorsprong
Minder luchtvervuiling in huis

Keuze uit de volgende kleurchips (ter illustratie) want de intensiteit van de kleur is zelf
te bepalen door te spelen met de hoeveelheid kleurstof.

Art. nr: 026-1 Art. nr: 026-2 Art. nr: 026-3 Art. nr: 026-4 Art. nr: 026-5

Voordelen van koolzaadwas:



We kunnen wel zeggen dat dit onze absolute best-seller is op dit moment! Hier gaan er
wekelijks tientallen van over onze digitale toonbank. Beschikbaar in alle kleuren van de foto,
maar wil je liever een assorti, dan kan dat ook. Dan kiezen wij wat gezellige kleuren die bij ons
goed verkopen. De minimale afname per kleur is vier stuks. Hoogte van de kaars is 9 cm.

Kaarsen & accessoires

Robot kaars
Art. nr: 027
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Eén voor één handgemaakt in ons kaarsenkeukentje in Zwolle
Naast het doe-het-zelf pakket om zelf kaarsen te maken is Loes ook dagelijks fanatiek
bezig om zelf kaarsen en accessoires te maken voor in onze webshop, maar ook
steeds vaker voor winkeliers. Al onze kaarsen (behalve de dip dye) worden gemaakt
van 100% natuurlijke koolzaadwas. De kleuren of patronen kunnen licht afwijken van
de foto, maar we doen ons best de gelijkenis zo groot mogelijk te maken.

Basiskleuren:

Onze bubble kaarsen worden
handgemaakt van koolzaadwas zonder
kleurchip. Hierdoor ontstaat er een
mooie egale ivoorwitte kleur die staat in
ieder interieur. Wil je een andere kleur,
laat het dan weten!

Kleur: ivoorwit of zelf te kiezen
Afmetingen: 6 x 6 x 6 cm
Branduren: ± 6 uur

Bubble kaars
Art. nr: 028

Liever in kleur?
Let us know!

Pastelkleuren:

geel | blauw | oranje | roze | grijs | zwart | olijfgroen | bruin | ivoor

lichtgeel | lichtblauw | lichtroze | lichtgrijs | mintgroen | beige

Minimale afname:
4 stuks



Dip Dye is dé trend van 2022. Van kapsels tot kleding en nu zelfs tot in je interieur. Onze Dip
Dye kaarsen zijn beschikbaar in drie verschillende opvallende kleurtinten. Ze worden gemaakt
van geurloze dinerkaarsen die gemaakt zijn van 100% stearine en hierdoor - hoe gek het ook
klinkt voor een kaars - bestand zijn tegen warmte, waardoor deze kaarsen niet kromtrekken.

Zelfgemaakte kaarsen

Hippe dinerkaarsen
Art. nr: 029
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Eén voor één handgemaakt in ons kaarsenkeukentje in Zwolle

Dip Dye Pastel Dip Dye Neon Dip Dye Bruin

Art. nr: 029-1 Art. nr: 029-2 Art. nr: 029-3

Marble

Art. nr: 029-4

Liever een andere kleurencombinatie? Laat het ons weten, we hebben alle kleuren van de regenboog!

Confetti Stippen

Art. nr: 029-5 Art. nr: 029-6

Deze gestreepte dinerkaarsen zijn een echte eyecatcher. De
basis bestaat uit een witte kaars, waarna wij er met een
speciale techniek gekleurde strepen op maken. Op de foto zie
je pastelkleuren, maar we hebben ook alle kleuren van de
kaarsen hierboven beschikbaar. De prijs is iets hoger dan bij de
andere dinerkaarsen, omdat de productie hiervan meer tijd en
voorbereiding vergt.

Gestreepte dinerkaarsen
Art. nr: 030



Deze schattige kleine dinerkaarsen worden net als de grote variant handgemaakt door Loes.
Beschikbaar als dip dye in neon- en pastelkleuren en ook beschikbaar met confetti. De kleine 
 dinerkaarsen hebben een afmeting van 9,5 cm hoogte en hebben een doorsnede van 1,6 cm.

Kleine kaarsen & accessoires

Kleine dip dye dinerkaarsen
Art. nr: 031

Eén voor één handgemaakt in ons kaarsenkeukentje in Zwolle

Jesmonite is een twee componenten composiet op waterbasis. Door deze twee componenten
samen te voegen in een mal en kleur toe te voegen krijg je steenharde producten, zoals deze
leuke mini tulbanden als kaarsenhouder voor de kleine dinerkaarsen of de mooie bakjes
hieronder voor een geurblokje of sieraad.

Jesmonite producten

Deze superschattige tulband is mooi als
kaarsenhouder, als houder voor een glazen
buisje of gewoon als interieuritem.
Beschikbaar in een kleur naar keuze, met
of zonder marble.

Afmeting: 6,5 cm doorsnede onder x 4,5 cm
doorsnede boven. Hoogte: 3 cm
Kleur zelf te bepalen.

Mini tulband
Art. nr: 032

Art. nr: 031-1. Effen kleur Art. nr: 031-1. Marble effect

Handig bakje in de vorm van een vierkant of
hart. Door de opstaande randen kun je hier
makkelijk sieraden of andere kleine items in
bewaren.

Afmeting: ± 7 x 7 x 2,4 cm
Kleur zelf te bepalen.

Jesmonite schaaltje
Art. nr: 033

Art. nr: 031-1 Neon

Art. nr: 031-2 Pastel

Art. nr: 031-3 Confetti

V.l.n.r.
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Zelfgemaakte kaarsen
Eén voor één handgemaakt in ons kaarsenkeukentje in Zwolle

Deze mooie druppelvormige kaars heeft
door de ribbels een moderne grafische
uitstraling. Een echte eyecatcher!

Kleur: ivoorwit of zelf te kiezen
Afmetingen: 6 x 6 cm
Branduren: ± 6 uur

Druppelvorm kaars
Art. nr: 036

Superhandige kaarsenhouder van
gerecycled topkwaliteit eikenhout.
Ruimte voor 20 dinerkaarsen als display
in je winkel.

Eikenhouten kaarsenhouder
Art. nr: 037

L x B x H: 45 x 7,5 x 3 cm 
Materiaal: eikenhout
Doorsnede gaten: 22 mm

Specificaties

Met deze schattige kleine schelpkaars
waan je je altijd in tropische sferen.
Beschikbaar in vele kleuren.

Kleur: ivoorwit of zelf te kiezen
Afmetingen: 6 x 4 cm
Branduren: ± 4 uur

Schelp kaars

Een niet alledaagse kaars met een strak design in de vorm van
een diamant. Door het design brandt de kaars mooi in zonder
veel te lekken. Beschikbaar in vele (pastel)kleuren.

Afmetingen: 6 x 6 x 4,5 cm
Branduren: ± 10 uur

Diamant kaars
Art. nr: 034

Art. nr: 035

Bij deze kaarsen geldt een minimaal afname aantal van 4 stuks per model per kleur. De
standaardkleur van de koolzaadwas is ivoorwit. Zelf een kleur bepalen is ook mogelijk.

16



De uitstraling van een blouse met ondertussen het comfort en het gemak van
een trui: dat kan met deze kanten mouwtjes die je onder de mouwen van je trui
of vest draagt. Zo zie je er chique en feestelijk uit, maar voel je je niet opgesloten
in je blouse. Beschikbaar in een slank en een iets wijder model. Combineren van
model & kleur is mogelijk, ook als deze niet op de foto staat.

Handgemaakte mode items

Kanten mouwtjes
Art. nr: 038
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Gemaakt met oog voor kwaliteit en detail

Haarbanden met ijzerdraad zijn niet alleen
supermooi, maar ook heel handig, want door het
ijzerdraad (dat je overigens niet voelt door de
zachte stof heen) kun je zelf de grootte en sterkte
van de haarband bepalen en is de haarband
geschikt voor ieder haartype!

Met een mooie strik bovenop kun je de band ook
gedurende de dag nog strakker of losser maken.

Vele stoffen, kleuren en prints mogelijk in
overleg. Geef je voorkeur aan bij je bestelling.

Haarbanden met ijzerdraad
Art. nr: 039

Deze mode accessoires zijn tijdloos en hierdoor geschikt voor alle seizoenen. Loes
maakt deze producten zelf achter de naaimachine in ons atelier van alleen de
allerfijnste en mooiste stoffen (zelfs van de andere kant van de wereld).

Slank wit Wijd wit Slank zwart Wijd grijs

One size fits all!

Linnen Katoen (met print) Velours en denim Ribstof



Een lange zoektocht naar de mooiste zijde voor deze koorden bracht ons via de digitale
snelweg helemaal naar India. Daar heeft Loes nu een vaste leverancier gevonden die een
ruim en wisselend assortiment van dit prachtige Indiase zijde heeft. Het assortiment is
wisselend, omdat dit koord helemaal met de hand wordt geborduurd. In combinatie
met een matchende achterkant en de stevige haakjes die Loes hier aan maakt krijg je
een prachtig koord voor je telefoon*, tas of camera van zo'n 135 centimeter.

Handgemaakte mode items
Koorden van Indiaas zijde
Art. nr: 040

18

*Telefoonhoesjes met oogjes zijn verkrijgbaar bij bijvoorbeeld de HEMA of bol.com en worden niet meegeleverd met dit koord.

Als telefoonkoord Als camera strap Als tasriem

Foto's ter inspiratie
Hieronder zie je een deel van het wisselende assortiment. Als je geïnteresseerd bent in
deze koorden laat dan even weten welke koorden je het meest aanspreken en dan nemen
wij contact met op met onze leverancier.
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Ieder week geeft Loes creatieve workshops. Soms in ons atelier in Zwolle, soms bij een
creatieve winkel of een bevriende ondernemer en af en toe ook een privé workshop op
locatie. Met veel plezier organiseren en geven wij verschillende workshops en dat kan ook
bij jou in de winkel!

Alle workshops zijn inclusief materialen die de deelnemers na de tijd mee naar huis mogen
nemen. Wij maken per winkel afspraken over de verdeelsleutel van het deelnamebedrag.
Bij workshops in een winkel hanteren wij vaak de afspraak dat de winkelier zorgt voor een
hapje en een drankje.

Zie jij een workshop in je winkel wel zitten? Mail dan naar workshop@houtje-touwtje.com.

Workshops op locatie
Creatieve workshops in jouw winkel

Enthousiast geworden van onze producten?

Vraag dan naar onze catalogus met prijslijst en bijbehorend
bestelformulier door een mail te sturen met je zakelijke mailadres naar
inkoop@houtje-touwtje.com.

Voor vragen kun je altijd mailen naar info@houtje-touwtje.com of bellen
naar 06-27962107

Creatieve groeten,
Loes & Rogier

Macramé
plantenhanger

Workshop
borduren

Borduren
op kleding

Workshop
punch needle

€35,00
p.p.

€35,00
p.p.

€35,00
p.p.

€50,00
p.p.

Bestellen & contact

mailto:inkoop@houtje-touwtje.com
mailto:info@houtje-touwtje.com

