
  
 
 
VOORWAARDEN WEDSTRIJD (volwassenen) 

 
 
Wedstrijd StitchatHome 
Het thema voor de wedstrijd is deze keer ‘taart en gebak’ en voor de kinderen 
‘slingers/vlaggen’ 
 
Dit jaar bestaat StitchatHome 10 jaar en dat willen wij samen met u vieren. Noteer daarvoor 
in uw agenda de Handwerkbeurs 2013 in Zwolle, van 15 t/m 17 februari. Wij laten ons dan 
ook graag verrassen door uw mooie, originele, creatieve en smakelijke ontwerpen. Wordt 
uw inzending volgend jaar de ‘kers op de taart’? 
 
Algemene voorwaarden:  
De taart moet uw eigen ontwerp zijn en niet eerder ingeleverd zijn voor een wedstrijd.  
Het is de bedoeling dat u de taart/gebakjes in een origineel en eigentijds ontwerp uitvoert  
met technieken waarbij textiel in verwerkt is. 
 
Afmetingen: 
De taart afmeting  maximaal 50 x 50 en 50 cm. In nummer 39 en 40 van StitchatHome staan 
diverse taarten en slingers als voorbeeld.   
 
We hebben de wedstrijd onderverdeeld in categorieën en voor elke categorie zijn prachtige 
prijzen te winnen. Er is een categorie 1: (vrij) machinaal borduren, naaien 2: andere (textiel) 
technieken 
 
Uiteraard is een combinatie van technieken ook toegestaan. De jury zal in dit geval beslissen 
in welke categorie het ingeleverde werkstuk zal vallen. 
 
De jurering 
De werkstukken zijn van 15 t/m 17 februari 2013 te bewonderen tijdens de Handwerkbeurs 
in de IJsselhallen in Zwolle. Ook kunt u als bezoeker van deze beurs tijdens deze drie dagen 
uw stem uitbrengen op de mooiste taart/slingers, voor de Publieksprijs en daarbij zelf een 
prijs winnen. 
 
Naast deze Publieksprijs zullen er voor beide categorieën een 1e, 2e en 3e prijs worden 
uitgereikt door een vakjury. De inzendingen zullen door de vakjuryleden worden beoordeeld 
op creativiteit, originaliteit, techniek, netheid en kleurgebruik. Op de laatste dag van de 
beurs worden de prijswinnaars ‘s middags bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt.  
 
Prijzen worden onder andere gesponsord door: 
Amann Group Mettler, Applicatie en Zo, Bart en Francis, Bernina, Bordurama, 
Gütermann, Janome, Lewenstein, Madeira Game, Meervilt, Modemakedoejezo, 
Museum de Kantfabriek, Naaipatronen.nl, Pfaff, Pre Design Studio, Prym, Ant. Schröder, Stof 
tot Verven, Veltrop Shop, VHZ Webshop, De Witte Engel en nog vele anderen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe mee en win! 
Uw inzending (incl. inschrijfformulier) dient uiterlijk 25 januari 2013  in het bezit te zijn van 
de redactie.  
Stuur uw ontwerp naar: 
StitchatHome | Feest  
p/a Zuidwestsingel 10,  
4611 KE Bergen op Zoom. 
 
Vermeld, op inschrijfformulier,  duidelijk uw naam en adres, telefoonnummer, uw leeftijd en 
welke techniek(en) u gebruikt heeft. Indien u uw werkstuk niet tijdens de prijsuitreiking 
kunt ophalen, sluit u een voldoende gefrankeerde envelop in met uw naam en adres zodat 
wij u het weer retour kunnen zenden. 
 
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van StitchatHome en leveranciers of 
distributeurs van machines, garen etc. Tevens zijn uitgesloten van deelname winkeliers en 
demonstratrices.  StitchatHome behoudt het recht tot publicatie van alle ingezonden 
werkstukken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
StitchatHome zal uiterst zorgvuldig omgaan met de ingezonden werkstukken. StitchatHome 
kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of zoekraken van de  
werkstukken.  

 
 
 
 



 
 

 
 

Inschrijfformulier Wedstrijd  
Thema  deze keer is “maak  een feestelijke taart  of slingers”. Want StitchatHome bestaat 10 
jaar! 
 
(Formulier meesturen met project) 

Mijn gegevens: 
Naam   :______________________________________ 
Adres   :______________________________________ 
Postcode   :__________  Plaats:    ____________________ 
Email   :______________________________________ 
Geboortedatum  :______________________________________ 
Abonnee    : ja/nee 
 
Machine: 
Welke machine(s) heeft u gebruikt :______________________________________ 
     :______________________________________ 
     :______________________________________ 
Welke software heeft u gebruikt :______________________________________ 
     :______________________________________ 
Gebruikte technieken   :______________________________________ 
 
 
Voorwaarden 
De taart /slinger moet een eigen ontwerp zijn en niet eerder ingeleverd voor een andere 
wedstrijd. Er mag maar 1 project per persoon ingeleverd worden en meedingen. De 
afmeting van uw werkstuk is variabel in te vullen, met een maximale afmeting van 50 x 50 
cm voor de taart en van 1,5 m tot maximaal 2,5 m voor de slinger. De wedstrijd is 
onderverdeeld in twee categorieën. Categorie 1: Volwassenen en een categorie 2: Kinderen 
t/m 16 jaar 
Voor elke categorie zijn prachtige prijzen te winnen. 
Naast de Publieksprijs zullen de prijzen worden uitgereikt door een vakkundige jury. Dit geldt 
voor alle categorieën. De juryleden zullen de inzendingen beoordelen op creativiteit, 
originaliteit, techniek, netheid en kleurgebruik. Op de laatste dag van de beurs zullen deze 
prijswinnaars om 14.00 uur bekendgemaakt worden. Dan worden tevens de prijzen 
uitgedeeld.  
Wanneer u uw werkstuk niet op kunt komen halen tijdens de uitreiking, sluit dan een 
voldoende gefrankeerde envelop bij met uw adresgegevens. 
StitchatHome behoudt het recht tot publicatie van de ingeleverde werkstukken. 
 
Voor meer informatie ga naar www.stitchathome.nl/onderwerp/beurzen/  
Voor vragen: mail redactie@stitchathome.nl 
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