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Benodigdheden
• 60 x 55cm panelstof Cream Birds Panel

• 30 x 110cm Stonehenge Gradations Ombre - 
DP39420-97

• 25 x 110cm Hoffman fabrics - Bali Dots - 3019-062 
Als u deze stof ook voor de achterkant wilt, heeft u 
hier 80 x 110cm voor nodig.

Stap 1:
Snijd de afbeeldingen van de vogeltjes uit de panel met een halve cm naad (afb. 1)

Stap 2:
Snijd uit de gradation stof het volgende. (afb. 2)
• 12 x stroken lichte stof van 16 x 5 cm
• 12 stroken midden kleur stof van 19 x 5cm 

U gebruikt de stof van licht naar donker helemaal. Eerst dus de lichte stroken,  
daarna middel en straks de donkere kleur voor het smalle biesje ertussen.
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Lichte strokenMedium strokenDonkere bies

Stap 3: 
Naai de stroken aan de vogelblokjes als tekening. (afb. 3) 
Leg de stof met de goede kanten op elkaar. Stik een naadje van een halve cm en stop precies 
in het hoekje op een halve cm van de kant. Doe dat met de horizontale en de verticale hetzelf-
de. Stop in hetzelfde puntje. 
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Stap 4:
Teken nu op de verkeerde kant van de mediumkleur stof een hoek van 45°. Gebruik de randen 
van het blok als rechte lijn en het gemarkeerde punt als beginpunt van de te tekenen 45°lijn. 
Begin nu met stikken precies in het gemarkeerde punt (speld eerst de strips samen op de gete-
kende lijn). Let erop dat u aan- en afhecht. Knip de naad op een ½ cm af en strijk de hoek mooi 
plat. Herhaal dit met alle 12 blokken.

Stap 5:
Snijd nu van de overgebleven donkere stof strookjes van 2cm breed.
Aan elk blok naait u nu een randje aan de rechterkant. De blokken aan de linker buitenkant 
krijgen ook een strook van 2cm. Zet ze nu per 4 horizontaal aan elkaar.
Nu heeft u horizontale rijen, deze strijken en meten. U maakt dan een randje van 2cm aan alle 
lange kanten. Zorg dat alle horizontale banen even breed zijn, dan wordt het quilten mooi recht. 

Stap 6:
Als laatste heb ik er een border aangezet van 4cm breed, 5cm snijden. Met deze stof is ook de 
binding gemaakt. U heeft dan precies genoeg stof voor een binding van 5cm breed.

Stap 7: Het doorquilten
Dit quiltje leent zich niet voor een overallpatroon. We hebben de vensterbank en kozijnen 
doorgequilt en de vogeltjes hebben we alleen een randje rondom gestikt. 

Voor het doorquilten van dit quiltje hebben we een speciale prijs. U betaalt nu €75,- om hem als 
het voorbeeld door te laten quilten. Deze prijs is incl. garen, excl. tussenvulling en achterkant.

Rokkeveenseweg 44 b | 2712 XZ  Zoetermeer | 079-361 60 20 | www.machinequilting.nl

Wist u dat:
• u elke maand een nieuw gratis patroon kunt ontvangen in de winkel, webshop of op een 

beurs? Spaar ze allemaal!
• u voor vragen altijd bij ons langs kunt komen en dat we zelfs EHBQ-dagen organiseren? 
• wij deze quilt al voor €75,- voor u willen doorquilten?
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De digitaal geprinte stoffen van Stonehenge Gradations Ombre hebben we in wel 15 
prachtige kleuren! Deze stoffen zijn 110cm breed en €23 p/m.

Ook hebben we de 
Deerhurstpanel van 
deze serie. 
(€13,80 p/st.)
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