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Kleurrijk
keramiek

Christel KruKKert

Stippen
stenen

op

Beschilder stenen met mandala’s
en motieven uit de natuur
Maria Mercedes Trujillo Arango

De prachtige foto’s en makkelijk te volgen stap-voorstapinstructies, de tekenhulpjes en de tips over het
verzamelen van de perfecte stenen en het maken en
kopen van het juiste gereedschap, helpen je mooie
resultaten te bereiken. Met Stippen op stenen voel
je je in een mum van tijd ontspannen, gefocust en
geïnspireerd!

Maria Mercedes Trujillo Arango

vroeM !

Gladde kiezelstenen zijn de perfecte dragers voor de
ontwerpen van Maria Mercedes Trujillo Arango. In 44
projecten laat ze je zien hoe je stenen decoreert op
een manier die rustgevend en stressverlagend is. Haar
ontwerpen zijn mandala’s in één of meer kleuren en
motieven uit de natuur, zoals bloemen, blaadjes, vlinders,
kevers en vissen.

Christel KruKKert

draaien, decoreren
& inspireren

Stippen op stenen

verminder stress,
stimuleer je
creativiteit en maak
prachtige kunst op
stenen in harmonie
met de natuur
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• Fraaie voorbeeldtuinen,
klein & middelgroot
• Tien tuinen van gerenommeerde ontwerpers
• Stap voor stap een beplantingsplan maken
• Selectie van mooie en
sterke planten voor rijke
bloemborders
• Alles over inplanten en
onderhoud
• Het boek is de basis bij
de e-learning cursus
Tuincursus beplanting.

FOR TE GROEN

Van hele tuin tot vakken en borders

isbn 978 94 6250 215 4

modeste herwig

Zelf je tuin beplanten
van hele tuin tot
vakken en borders

Borderplanten, struiken en bomen brengen een tuin tot le
ven. Met de beste tuinplanten en de mooiste combinaties
beleef je de seizoenen optimaal. Zo kun je het hele jaar door
genieten van een prachtig beplante tuin. Ga daarom met
behulp van dit boek zelf aan de slag om de mooiste beplan
ting voor je eigen tuin te ontwerpen.

gebonden
19 x 25 cm
160 pagina’s
A 24,99
nur 425
isbn 978 94 6250 264 2
maart 2021
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• Zelf boeketten uit eigen tuin samenstellen heeft snel aan populariteit gewonnen
• Clare Nolan is een van de meest toonaangevende auteurs op dit gebied
• Wat een rijkdom aan foto’s!

FOR TE GROEN

‘Clare Nolan heeft een aangeboren
gevoel voor stijl’ Tricia Guild

clare nolan

In Bloei!
In dit inspirerende boek, boordevol prachtige foto’s en
praktische adviezen, laat Clare Nolan je kennismaken met
de wonderen van de pluktuin. Deze onmisbare gids helpt
je bij het kiezen van de planten en het indelen van je tuin,
zodat je een gevarieerde oogst tegemoet kunt zien en je
huis het hele jaar door kunt stylen met prachtige boeket
ten. Even je eigen tuin ingaan en terugkomen met je zelf
gekweekte groen voor een vaasje naast je bed, een boeket
voor een vriendin of een spectaculair bloemstuk is een
geweldige ervaring!

Bloemen kweken, plukken
en schikken het jaar rond
gebonden
19,5 x 25 cm
272 pagina’s
A 29,99
nur 420
isbn 978 94 6250 274 1
februari 2021
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• De (kleine) Nederlandse en Vlaamse tuin
als uitgangspunt
• Bomen, planten en struiken en de moestuin
• Praktisch van aard: ontwerpschema’s,
plattegronden, overzichtelijke diagrammen

FOR TE GROEN

Ideeën, inspiratie en
deskundig advies

noel kingsbury

De nieuwe kleine tuin
Alles wat je wilt weten over
de beginselen, beplanting en
de praktijk

Kleine tuinen, zoals in ons land, kunnen een ongekende
bron van mogelijkheden voor een grote variëteit aan planten
zijn. Noel Kingsbury past natuurlijke beplantingslagen toe
en is inventief met muren, vijvers, potten en bakken. In dit
boek vind je tevens een hoofdstuk over de tuin als dieren
paradijs en is er ook aandacht voor duurzaamheid.
De prachtige foto’s van Maayke de Ridder geven het boek
een rijke uitstraling.

flexcover
21 x 26 cm
208 pagina’s
A 24,99
nur 424
isbn 978 94 6250 268 0
februari 2021
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• Gebaseerd op de
ervaring van de jonge auteur
• Praktisch en inspirerend
• Prachtige opvolger van De urban moestuin

FOR TE GROEN

Duurzaam met een klein budget

isbn 978 94 6250 242 0

huw richards

De low budget
moestuin

Met een klein budget een moestuin beginnen en onderhou
den kan een hele uitdaging zijn. In De low budget moestuin
wijst Huw Richards je de weg. Hij besteedt veel aandacht
aan duurzaamheid en het voorkomen van verspilling. Het
boek staat vol met praktische tips. Zijn aanpak zorgt uitein
delijk voor heerlijke maaltijden uit eigen tuin.

gebonden
20 x24 cm
224 pagina’s
A 22,50
nur 423
isbn 978 94 6250 267 3
februari 2021
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• Vijfde titel in prachtige reeks Wereldgerechten
• Goed verkrijgbare ingrediënten
• Mooie vormgeving en smakelijke fotografie

100 smakelijke en
gemakkelijke recepten
isbn 978 94 6250 254 3

isbn 978 94 6250 217 8

isbn 978 94 6250 032 7

isbn 978 94 6250 246 8

Een maaltijd delen met familie en vrienden zonder een in
gewikkeld menu te bedenken, dat is wat Eenpans Wereld
gerechten je biedt. Ontdek de lekkerste gerechten uit
Frankrijk, Europa, het Midden Oosten en Afrika, Azië en
Noord en Zuid Amerika. Met traditionele gerechten als
Vlaams stoofvlees, Ossobuco, Brandade de morue, exoti
sche maaltijden als Pad Thai met garnalen en vlees, Mac
& cheese met spek en creatieve gerechten als frittata à la
pancetta en poulet roti met artisjok en citroen.
Voor ieders smaak en voor elk seizoen is er een passende
eenpansmaaltijd te vinden. Eet smakelijk!

sophie dupuis-gaulier

Eenpans
Wereldgerechten
flexcover
23,5 x 23,5 cm
224 pagina’s
A 24,99
nur 440
isbn 978 94 6250 288 8
maart 2021
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• Alle recepten zijn glutenvrij en
zonder geraffineerde suikers
• De auteurs zijn zusjes en
runnen een populair Vegan
Streetfood restaurantje in
Lund (Zuid Zweden)
• Verras je gasten met fantastische raw food desserts en
zoete lekkernijen

Zoet (bijna) zonder oven

isbn 978 94 6250 209 3

lamyai vozzi &
aidah samphani

In dit boek vind je onweerstaanbare zoete recepten voor
desserts, koekjes, cakes en gebak. Smakelijke en gezonde
lekkernijen voor iedereen die van verantwoord en lekker
vegan eten houdt.
In hun tweede boek verzamelden de vegan zusjes de heer
lijkste raw food desserts en zoete hapjes.
Voor elke gelegenheid, feest of gewoon maar tussendoor. Je
hebt voor maar een paar recepten de oven nodig.
Eerder verscheen hun originele kookboek Vegan Street Food.

Vegan Sweet Food
gebonden
20 x 25 cm
128 pagina’s
A 20,nur 440
isbn 978 94 6250 279 6
maart 2021
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• Met verleidelijke gerechten
als munt falafel met rode
bieden yoghurt, lasagne
met gegrilde groenten en
pudding met salted caramel.
• De meeste gerechten zijn
vegetarisch of vegan.
• Alle gerechten staan binnen
30 minuten op tafel.
• Met veel handige tips voor
meal prep, meeneem
gerechtjes en koken met
restjes.

Lekker koken met de seizoenen

isbn 978 94 6250 218 5

martin kintrup

In De snelle groene keuken laat Martin Kintrup zien hoe je
snel en gemakkelijk een heerlijke, gezonde en duurzame
maaltijd op tafel zet. Hij kookt met regionale en pure pro
ducten, veelal vegetarisch, altijd naar het seizoen en met
een beperkt aantal ingrediënten.
In het boek vind je ruim 60 recepten voor kleine gerechtjes,
snacks, salades, bowls, warme stevige maaltijden en zoete
koekjes en desserts. Martin geeft ook tips hoe je restjes kunt
verwerken zodat je echt zero waste kookt. Alle gerechten zijn
snel en gemakkelijk te maken. Ideaal voor na een stressvolle
dag waarop je geen zin hebt om uren in de keuken te staan.
Met dit boek leer je lekker seizoensgericht koken.

De snelle groene
keuken
Lekker koken met
de seizoenen
gebonden
19 x 25 cm
160 pagina’s
A 24,99
nur 440
isbn 978 94 6250 289 5
maart 2021
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• Mix & match je eigen creatieve
maaltijdsalades of volg de
heldere recepten
• Bij elk recept een gemakkelijke
switch tip voor nog meer variatie
• Makkelijke recepten

Mix & match je ideale salade

Salades bieden een grote variëteit aan smaken, kleuren en
texturen. In alle supermarkten en groentespeciaalzaken vind
je een grote hoeveelheid slasoorten. Ze vormen de basis
van heerlijke frisse saladerecepten die je in dit boek vindt.
Je bouwt je salade verder op met granen (rijst, couscous,
noodles of bulghur), proteïnen (vlees, kip, vis of plantaardige
proteïnen als tofu of tempé), gegrilde, gestoomde of rauwe
groenten, toppings (olijven, gember, kokos, nori, granaat
appelpitjes) en natuurlijk diverse dressings.
Met recepten voor detox salades, rijk gevulde maaltijdsala
des, klassieke salades en fruitsalades.

domenica reddie

Frisse salades
paperback met flappen
21 x 26 cm
192 pagina’s
A 22,50
nur 440
isbn 978 94 6250 291 8
april 2021
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• Een compleet kookboek voor het
koken in de buitenlucht
• Handig overzicht: onmisbaar in
de buitenkeuken
• Weggooien is zonde: tips voor
gerechten met leftovers

Makkelijke gerechten voor
tuin en camping

petra knoth

Koken in de buitenlucht was nog nooit zo makkelijk. Dit
boek staat boordevol eenvoudige recepten en tips voor
koken in de tuin of op de camping.
Wat is er nu leuker dan samen koken en eten met vrienden?
Als je buiten kookt, is het vooral een gezellige bezigheid:
niet te moeilijk maar wel lekker en gevarieerd eten.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een zoete-aardappeltortilla
met spinazie, een stoer ontbijt met ei, chorizo en cham
pignons, panpizza met zelfgemaakte tomatensaus of een
overheerlijke campingcurry?
Alles is vlot te bereiden op één of twee pitjes, in de pizza-
oven, op een houtvuurtje of BBQ. Als het maar buiten is, want
koken én eten in de buitenlucht smaakt gewoon altijd beter.

Koken in de
buitenlucht
Eenvoudige gerechten
voor in de tuin of op
de camping
gebonden
18,5 x 24 cm
160 pagina’s
A 20,nur 440
isbn 978 94 6250 283 3
april 2021
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Where healthy and sweet meet

• Fijne paperbackeditie
met nieuwe recepten
• ‘Mariette weet als geen
ander hoe gezonder
bakken ook echt lekker
kan zijn’ – Laura Kieft,
Laura’s Bakery
• Mariette is de oprichter
van het populaire blog
Zoetrecepten.nl, waar
zij haar gezonde én
zondige recepten deelt.

mariette van tuyl

Puur zoet
Je gezonde lifestyle behouden en toch genieten van een
stuk brownie of lekker toetje? Dat kan! In PUUR ZOET laat
Mariette je zien hoe je met pure, voedzame ingrediënten
de lekkerste zoete baksels maakt zonder veel gedoe en met
toegankelijke ingrediënten. Met meer dan 80 makkelijke
lactosevrije én glutenvrije zoete recepten, waarvan bijna
60 vegan zijn. Om je nog verder op weg te helpen staat het
boek vol baktips en informatie om ingrediënten te vervan
gen zodat ze aansluiten op jouw voedingspatroon.
20

Lekker en bewust bakken
met pure ingrediënten
paperback met flappen
19 x 25 cm
192 pagina’s
A 22,50
nur 440
isbn 978 94 6250 282 6
januari 2021

Beschilder een steen en kom tot rust

Verminder stress, stimuleer je creativiteit en maak prachtige
kunst op stenen in harmonie met de natuur. Gladde kiezel
stenen zijn de perfecte dragers voor de ontwerpen van
Maria Mercedes Trujillo Arango. In 44 projecten laat ze je
zien hoe je stenen decoreert op een manier die rustgevend
en stressverlagend is. Haar ontwerpen zijn mandala’s in één
of meer kleuren en motieven uit de natuur, zoals bloemen,
blaadjes, vlinders, kevers en vissen.
De prachtige foto’s en makkelijk te volgen stap-voor-stap
instructies, de tekenhulpjes en de tips over het verzamelen
van de perfecte stenen en het maken en kopen van het
juiste gereedschap, helpen je mooie resultaten te bereiken.
Met Stippen op stenen voel je je in een mum van tijd ont
spannen, gefocust en geïnspireerd!

maria mercedes
trujillo arango

Stippen op stenen
beschilder stenen met
mandala’s en motieven
uit de natuur
gebonden
20,5 x 25,5 cm
144 pagina’s
A 22,50
nur 460
isbn 978 94 6250 269 7
februari 2021
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• Pottenbakken en decoreren
is een populaire hobby
• Boordevol technische en
praktische informatie
• Met keramiek waar je
meteen hebberig van wordt!

Keramiek maken en decoreren

isbn 978 94 6250 226 0

Een complete handleiding over het maken van keramiek op
de draaischijf en het toepassen van vele kleurrijke decoratie
technieken. Keramiste Inge Burgerhoudt beschrijft in haar
boek het draaien van schalen, kommen, borden, cilinders
en vazen op de draaischijf. Vervolgens laat ze je zien hoe je
ze kunt decoreren met engobes en schellak en technieken,
zoals sgraffito, intarsia, mishima en andere schilder- en uit
sparingstechnieken.
Van alle processen, zowel van het draaien als van het deco
reren, zijn vele stap-voor-stapfoto’s opgenomen. Inge laat
bovendien zien hoe je je eigen patronen en ontwerpen kunt
maken. Haar kleurrijke keramiek gedecoreerd met motieven
uit de natuur is daarvoor een bron van inspiratie.

inge burgerhoudt

Kleurrijk keramiek
draaien, decoreren &
inspireren
gebonden
21 x 27 cm
192 pagina’s
A 29,99
nur 460
isbn 978 94 6250 284 0
april 2021
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• Populaire motieven om te aquarelleren
• Eenvoudige vormen gecombineerd tot
een verrassende compositie
• Zo is een mooi schilderij maken voor
iedereen haalbaar

Schilder tropische bladeren
en grassen

isbn 978 94 6250 234 5

Na haar eerste succesvolle boek Bloemen aquarelleren,
heeft Marie Boudon een vervolg gemaakt vol geschilderde
bladeren, takken, grassen en kleurrijke exotische bloemen.
In Jungle in aquarel laat ze zien hoe je met eenvoudige
vormen als bladeren en grassen heel verrassende en spec
taculaire composities kunt maken.
Leer eerst alles over kwasten, papier en soorten aquarelverf.
Ontdek daarna de basistechnieken van kleuren mengen,
kleuren in elkaar laten overlopen en speel met de transpa
rantie van aquarelverf.
Marie laat zien hoe je verschillende bladvormen schildert
in aquarel en hoe je ze verwerkt in een compositie op een
schilderij, een kaart of een poster. Met Jungle in aquarel ga
je graag met verf en penselen aan de slag.

marie boudon

Jungle in aquarel
paperback met flappen
21,5 x 25,5 cm
160 pagina’s
A 20,00
nur 476
isbn 978 94 6250 281 9
maart 2021
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• Weer een collectie plat gehaakte
figuren van Christel
• Christels ontwerpen zijn razend
populair
• Een boek vol nieuwe patronen
voor alle haakfans

Haak het complete wagenpark

Christel Krukkert

Christel Krukkert

Boerderijbeestjes

Boerderij
beestjes
Alle dieren
plat gehaakt

isbn 978 94 6250 248 2

isbn 978 94 6250 259 8

christel krukkert

Gehaakte voertuigen, wat een leuke projecten om te maken!
Christel Krukkert heeft een hele collectie auto's, boten en
vliegtuigen ontworpen. Ze worden, net als in haar vorige
boeken Boerderijbeestjes en Christels winterwonderland,
plat gehaakt, dus in heen-en-weer toeren.
Alle voertuigen zijn present: een politieauto, een brand
weerwagen, een trein, een vrachtauto, een ijscokar, een
graafmachine, een shovel, een trekker, een ambulance en
een heleboel personenauto’s…
Dit zijn leuke kleurrijke haakprojecten, die je snel gemaakt
hebt. Kinderen vinden ze geweldig om mee te knuffelen en
te spelen. Dus pak je haaknaald en haak ze allemaal!

Vroem!
alle autootjes
plat gehaakt
paperback
17 x 24 cm
80 pagina’s
A 17,50
nur 474
isbn 978 94 6250 290 1
maart 2021
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Nieuwe soxx!
Met sokken, truien en mutsen

isbn 978 94 6250 199 7

isbn 978 94 6250 213 0

De bonte sokken van Kerstin Balke zijn razend populair
onder sokkenbreisters en -breiers. In dit vierde boek heeft
Kerstin haar patronen niet alleen verwerkt in sokken, maar
ook in mutsen, sjaals en zelfs in truien. De kleurrijke in
breipatronen lenen zich goed voor de rondgebreide truien
en sjaals.
Kerstin legt stap voor stap uit hoe je met meer kleuren breit
en zo zelf een hele garderobe in je eigen stijl kunt maken.
Ze laat zien hoe je haar telpatronen voor sokken kunt toe
passen in een muts, een sjaal of in de ronde hals van een
raglantrui. En hoe je het patroon van die trui precies aan je
eigen maat kunt aanpassen en breien.
Hiermee wordt Soxxmixx het must havebreiboek van de
komende winter.
28

kerstin balke

Soxxmixx
sokken, truien en
accessoires
gebonden
16,5 x 21 cm
192 pagina’s
A 20,nur 474
isbn 978 94 6250 276 5
januari 2021

Holland gehaakt: van Delfts Blauw
tot koekje bij de thee

isbn 978 94 6250 265 9

isbn 978 94 6250 266 6

De meest Hollandse creaties van Christel Krukkert zijn in dit
boek verzameld: onze koninklijke familie, het Delfts Blauwe
kussende stelletje, een molen, een vuurtoren, Rembrandt en
de oranje leeuw. En ook de Hollandse gezelligheid komt aan
bod met een gehaakte theepot, suikerpot en melkkannetje,
kop en schotel en gehaakte koekjes en bonbons.
Iedereen die een Hollands haakproject zoekt, vindt in dit
boek iets leuks: Willem-Alexander en Maxima, Frau Antje,
André Hazes sr, klompjes, haring, een rookworst of een
amsterdammertje.
Het Hollands haakboek is een compilatie van Ik hou van
Holland en haken en High tea haken.

christel krukkert

Het Hollands
haakboek
paperback
19 x 25 cm
128 pagina’s
A 17,50
nur 474
isbn 978 94 6250 286 4
februari 2021
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Klaar om geaaid te worden!

chantal
goedegebuure

De schattige amigurumi van Chantal Goedegebuure vragen
erom om geaaid te worden. Chantal haakt ze van imitatie
bont garen, waardoor heerlijk zacht en knuffelig worden.
De grote oren en poten maken haar ontwerpen nog eens
extra vertederend.
In dit boek vind je een aanbiddelijke ezel, een snoezige muis,
een soft-stoere olifant, een koddig varkentje, een vriendelijke
koe en nog veel meer zachte, knuffelige dieren. Chantal legt
haarfijn uit hoe je het beste kunt haken met het imitatie
bont garen, zodat het voor elke haakster mogelijk wordt om
zo’n aaibare soft & sweet amigurumi te maken.
30

Soft & Sweet
Amigurumi
paperback met flappen
19 x 23 cm
80 pagina’s
A 17,50
nur 474
isbn 978 94 6250 287 1
april 2021

Herdrukken

A 20,- • 4e druk
isbn 978 94 6250 257 4

A 29,99 • 3e druk
isbn 978 94 6250 215 4

A 24,99 • 5e druk
isbn 978 94 6250 224 6

A 14,99 • 14e druk
isbn 978 90 5887 9472
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Herdrukken

A 24,99 • 3e druk
isbn 978 94 3250 172 0

A 19,99 • 8e druk
isbn 978 94 6250 006 8

Christel Krukkert

Christel Krukkert

Boerderijbeestjes

Boerderij
beestjes
Alle dieren
plat gehaakt

A 17,50 • 4e druk
isbn 978 94 6250 248 2
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A 17,50 • 4e druk
isbn 978 94 6250 183 6

A 14,99 • 8e druk
isbn 978 94 6250 022 8

Najaarsaanbieding 2020

A 24,99
isbn 978 94 6250 254 3

A 27,50
isbn 978 94 6250 251 2

A 22,50
isbn 978 94 6250 250 5

A 24,99
isbn 978 94 6250 252 9

A 24,99
isbn 978 94 6250 256 7

A 20,isbn 978 94 6250 258 1

A 17,50
isbn 978 94 6250 261 1

A 24,99
isbn 978 94 6250 263 5

A 22,50
isbn 978 94 6250 255 0

A 20,isbn 978 94 6250 257 4

A 16,50
isbn 978 94 6250 259 8

A 19,99
isbn 978 94 6250 253 6

A 14,99
isbn 978 94 6250 265 9

A 20,isbn 978 94 6250 260 4

A 14,99
isbn 978 94 6250 262 8

A 14,99
isbn 978 94 6250 266 6
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