
Beste kantliefhebbers 
 
Graag informeren we u over volgend verbindend initiatief in deze benarde coronatijd 
ten bate van alle kantklosters in de hele wereld. 
Een van de kantdocentes van het Kantcentrum, Xandra Ballieu, nam het initiatief om 
een project op te starten 'A P-Lace together'. 
 
Het kantatelier in het Kantcentrum was voor de coronacrisis de P-lace together van 
onze kantklosters. Er werd gelachen, werken getoond, nieuwe werken besproken, 
...  Dat atelier is er nu tijdelijk niet en daarom dit project, waar iedereen kan en mag 
aan deelnemen, in België en overal ter wereld. Het brengt mensen tezamen zonder 
dat ze in dezelfde ruimte zitten. Zo willen we een wereldwijd 'Kantatelier' creëren. 
 
Het Kantcentrum besliste die oproep te ondersteunen en te verspreiden bij alle 
kantliefhebbers, via onze FB-pagina die de naam van het Kantcentrum draagt. Het 
project bestaat uit het klossen van een kantstrook, waarvan een eerste patroon een 
ontwerp van Xandra zelf is. In de weken die volgen, wordt elke woensdag op onze 
FB-pagina, in de groep "A P-Lace together" een nieuw patroon gepubliceerd. 
Het is dus de bedoeling om, zolang de coronacrisis duurt, meerdere ontwerpen te 
verspreiden zodat u uw geliefde bezigheid op creatieve manier thuis kunt verder 
zetten. 
 
Wil u of de leden van uw vereniging aan dit project deelnemen, ga naar de FB-
pagina van het Kantcentrum, waar u het ontwerp kunt downloaden. Morgen 
woensdag wordt al het tweede ontwerp gepubliceerd. 
 
De breedte van de strook bedraagt maximaal 6 a 7 cm. De lengte is onbeperkt. 
De punten van de prikking bevinden zich 4mm van mekaar. 
Voor deze afstand zijn volgende 4 soorten garens ideaal: linnen 80/2, EGK 36/2, Fil à 
Dentelle DMC n° 80 en Fil au Chinois . Deze zijn allemaal ter beschikking in de 
webshop van het Kantcentrum. 
Aan het werk nu. Veel succes. 
 
Bij vragen contacteer het Kantcentrum info@kantcentrum.eu . 
 
Verspreid dit bericht ook verder bij andere kantliefhebbers die niet op deze 
nieuwsbrief geabonneerd zijn. Bedankt daarvoor. 
 
Het Kantcentrum Brugge. 
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