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Benodigdheden
• Panel van de serie Bugs & Critters (€5,50)

• Eén long quarter per stof van de hele  
Bugs & Critters-serie: (€4,75 p/st)

 » 101 Allover
 » 102 Bugs at work

• Eén long quarter per stof van de volgende kleuren van 
de serie Avalon van Quilting Treasures: (€4,25 p/st)

 » Oranje
 » Rood

• Eén long quarter zwarte stof 

• 40 cm stof voor de border, wij hebben daar 101 Allover 
voor gekozen van de bugs & critterserie

Door de leuke actie met insectenplaatjes en tattoos bij een bekende 
supermarkt zijn wij ook geïnspireerd geraakt en hebben voor deze maand 
een leuke insectenquilt voor de kids.

Serie Avalon van Quilting Treasures
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Serie Bugs & Critters

101 102

103 104Panel 105 met 33 afbeeldingen (€5,50)

 » 103 Spot
 » 104 Stripe

 » Blauw
 » Licht groen
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Wist u dat:
• we nog een ander patroon verkopen met deze leuke stoffen? (zie afbeelding, €4,95)
• we nog veel meer panels verkopen?
• er steeds 110 cm brede stoffen bijkomen?
• dat we openstaan voor suggesties, ook betreffende het maandpatroon?
• u elke maand een nieuw gratis patroon kunt ontvangen in de winkel, webshop of op 

een beurs? Spaar ze allemaal!

Stap 1:
Snijd de paneeltjes uit met een marge eromheen zodat ze 10 x 10 cm worden. 

Stap 2:
Van de contrastrandjes snijden we strookjes van 2 cm breed.  Voor elk blokje:
• 2 strookjes van 10 en 
• 2 van 12 cm lang. 
Naai met een halve cm naad eerst twee strookjes van 10 cm lang aan boven en onderkant van 
het panel daarna de lange strookjes van 12 cm. 

Stap 3: 
Van de verschillende insectenstoffen snijden we per panel 4 stroken van 4,5 x 12 cm. 

Stap 4:
Naai boven en onder een strook van de insectenstof. Aan de andere 2 stroken naait u aan 
beide kanten een blokje van de Avalonstof van 4,5 x 4,5 cm. Naai vervolgens deze stroken aan 
de rechter en linker kant van het ontstane blokje. De blokjes zijn nu 19 cm vierkant en worden 
als de top in elkaar zit 18 cm. 

Stap 5:
Maak nu zoveel blokken als u wilt. Wij hebben gekozen om 4 x 7 blokken te gebruiken voor 
een kinderquiltje, maar u kunt de quilt natuurlijk zo groot maken als u wilt. Naai nu de blokken 
per rij aan elkaar. Strijk de rijen met de naad van rij 1 naar rechts dan rij 2 naar links enz. Zo 
kunt u de rijen makkelijk aan elkaar zetten en krijgen we mooie kruispunten.
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4aStap 6:
De border. Het is ieders eigen smaak maar wij hebben eerst een 
smal zwart effen biesje van 2 cm gesneden en eraan gezet voor de 
rust. Daarna een border van 10 cm breed van de zwarte stof met 
insecten.

Stap 7: 
Het doorquilten kunt u eenvoudig doen door in de naad te stikken, 
dan komen de stoffen goed tot zijn recht en zijn de vierkantjes leuk 
bol.
Het afbiezen hebben we in patroon 2 van maart  beschreven.
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