
 

Wedstrijd StitchatHome 
 
Het  thema deze keer is: Wie maakt de origineelste theemuts?  

 
 
De Handwerkbeurs 2012 zal plaatsvinden in Zwolle op 17, 18 en 19 februari 2012.  
Het thema voor de nieuwe StitchatHome wedstrijd 2012, tijdens deze populaire handwerkbeurs, was 
ditmaal snel bepaald. Wij vragen u om een originele, mooie, leuke en verrassende theemuts te 
ontwerpen en die naar ons toe te sturen.   
 
Algemene voorwaarden:  
De theemuts moet uw eigen ontwerp zijn en niet eerder ingeleverd zijn voor een wedstrijd. Het moet 
ook een functionele theemuts zijn zodat u hem zelf ook nog kunt gebruiken. 
 
Afmetingen: 
De theemuts moet over een normale grote theepot passen. In nummer 35 van StitchatHome staat 
ook een patroon van een theemuts en die kan als inspiratie dienen.  
 
We hebben de wedstrijd onderverdeeld in categorieën en voor elke categorie zijn prachtige prijzen 
te winnen. Er is een categorie 1: Volwassenen en een categorie 2: Kinderen t/m 16 jaar 
 
Het borduurwerk mag vrij machinaal gemaakt zijn of met de computer borduurmachine. Uiteraard is 
een combinatie van deze twee technieken ook toegestaan. U mag de theemuts ook bewerken met 
een of meerdere vrije technieken. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De jurering 
De werkstukken zijn van 15 t/m 17 februari 2012 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 theemuts, 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: 
AS Stof, Bernina, Bordurama, Brouwer,  Husqvarna Viking, Janome, Lewenstein, Mettler, 
Naaipatronen.nl, Rouwendal, Tirion, De Witte Engel. 
 
 
Doe mee en win! 
Uw inzending dient uiterlijk 19 januari 2012  in het bezit te zijn van de redactie.  
Stuur uw ontworpen theemuts naar: 
StitchatHome | Theemutswedstrijd,  
p/a Zuidwestsingel 10,  
4611 KE Bergen op Zoom. 
 
Vermeld 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. 

 
 


