FOR OUR INTERNATIONAL CLIENTS	

Wassenaar also has its own fabrics house, Marco’s Modestoffen. Conveniently
located at Wassenaar’s main shopping street: van Hogendorpstraat 69. 	


!

We don’t only sell fabrics here, we also have fabrics for home decorating, an
extensive collection of haberdashery, repair facilities for your clothes and quiltfabrics. We make corrections on newly purchased items and even make complete
new ladies’ clothing like dresses, shirts, bride’s gown etc. All clothing can be changed
to your specifications and needs. A nice bunch of professional Dutch ladies
welcomes you.

MARCO’S MODESTOFFEN
VAN HOGENDORPSTRAAT 69
2242 KX WASSENAAR
070 - 511 21 61
WWW.MARCO-MODESTOFFEN.NL

Typ hier om tekst in te voeren

DINSDAG T/M VRIJDAG: 9.30 - 17.30
UUR
ZATERDAG:
9.30 - 17.00 UUR

!

CREATIEVE WINKEL
VAN 2013 2014

!

ASSORTIMENT

MODE - EN QUILTSTOFFEN
Wij voeren een uitgebreid assortiment stoffen in diverse kwaliteiten (o.a. katoen,
wol, viscose) en kleuren. De voorkeur is kwaliteitsstoffen met als voordeel dat
ze makkelijker verwerkbaar zijn en langer meegaan.	


GROOT IN FOURNITUREN EN KNOPEN
Uitgebreid assortiment (Gütermannn)-garen, w.o. katoen, polyester en
quiltgaren. Uitgebreid assortiment fournituren: ritsen (Optilon) , heeeel veeel
knopen (ca 10.000 uit voorraad leverbaar), lintjes, kantjes en bandjes. Elastiek,
spelden en naalden. Groot assortiment vlieseline. (div. kwaliteiten)	


VOERING
Bremsilk (De best beschikbare kwaliteit, nl. viscose én anti-statisch)	


PATRONEN
Burda - Neue Mode - Voque - Simplicity (uit voorraad leverbaar)

NAAMLABELS
Merk uw kleding en linnengoed .(School, vakantie, sport, tehuizen) Zowel
innaaibaar als instrijkbaar. Wordt ook gebruikt om uw eigen naam in zelf
gemaakte kleding te zetten. (Designed by …)	


BORDUURGAREN
DMC - splitzijde - perlé garen	


NAAIMACHINES OOK REPARATIES
Wij verkopen naaimachines en zorgen ook voor alle professionele reparaties. 	

ATELIER: MAATKLEDING	

Voor al uw maatkleding. Gespecialiseerd in dameskleding: rokken, blazers,
japonnen, blouses, pantalons e.d. Ook individuele maten lossen wij op.	

ATELIER: REPARATIES EN VERANDERINGEN. 	

Korter of langer maken, in- of uitnemen, ritsen inzetten. Kortom: wij lossen het
allemaal op. Kussenhoezen, sierhoezen, gordijnen, wiegbekleding e.d. kunt u bij
ons laten maken. Levertijd 1 - 2 weken.

CURSUS - WORKSHOPS

!

CURSUS KLEDING MAKEN
Wij organiseren de hele week (ochtend - middag avond) naaicursussen voor groepen van 	

max. 6 personen. I.v.m. de populariteit adviseren
wij een tijdige aanmelding. Er zijn -op
woensdagmiddag- ook naaicursussen voor jonge
meisjes.	


!QUILT: WORKSHOPS 	


Voor de quilters organiseren wij de zeer populaire één- of meerdaagse
quiltworkshops, waarbij één type quilt gemaakt wordt. Zie ook de aparte
brochures. Wij hebben elke 1e vrijdag van
de maand. een quiltbee. Een leuke
gelegenheid om informatie uit te wisselen,
elkaars werk te bewonderen en vooral
gezellig samen te zijn. Gratis koffie/thee. 	


!

QUILT: HULPUUR
Onze ervaren cursusleidster is iedere 2e
vrijdag van de maand tussen 15.30 - 1.730
aanwezig om u met al uw vragen te
helpen. Gratis toegankelijk en leuk om
ERVARING.	

Alle medewerksters zijn zeer ervaren
coupeuses. Met vragen over type stoffen,
stofgebruik, kleurentoepassing en wat voor u
een goede oplossing is: kunt u terecht. Voor
naaitips, bijpassende fournituren e.d. staan wij
u met praat, naald en draad terzijde.

