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Benodigdheden voor een quilt van +/- 150 x 210 cm :
• 2 charmpacks van 40 stuks (1)
• 200 cm zwarte batik stof van 110 cm breed (2)
• 135 cm lichte bewerkte batik achtergrondstof van  

110 cm breed (3)

Elk blok is 19 x19 cm exclusief naad, 20 x 20 cm met halve cm naad. 
Gekozen is voor 7 blokken horizontaal en 10 verticaal. Met een border 
van 10 cm breed komen we dan op een quilttop van 150 x 210 cm.
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Knipschema voor werken met mallen
Bovenste afmetingen is hoe groot u moet snijden, onderste afmetingen is hoe groot het uiteindelijk wordt.
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Handige handigheidjes
In dit patroon naaien we alle naden met een halve cm naad. 
Om dit nu precies te kunnen doen zijn er twee prachtige 
hulpmiddelen. Voor de mechanische machines kunt u de 
magnetische team guide gebruiken, maar voor de compu-
termachines de plakbare van Clover. Niet meer aftekenen 
van de stoffen, maar netjes langs de team guide naaien.  

De magnetische spreekt voor zich, die blijft vastzitten op 
de metalen steekplaat. De team guide van Clover heeft een 
siliconen laag die als het ware plakt, kan eraf en erop zonder 
dat de plak weggaat. 
U vindt de handige handigheidjes in de webshop bij  
quiltbenodigdheden.
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Wist u dat:
• we een ruime collectie charmpacks hebben, batik en gewone stof? De zwarte 

batik en witte bewerkte achtergrond-batik kunnen we vervangen voor andere 
stoffen en andere kleuren. 

• u hulp kunt krijgen bij het maken van deze quilt tijdens de EHBQ dagen?
• we ons assortiment batiks van 110 cm breed ook steeds verder uitbreiden?
• 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:
U kunt natuurlijk werken met mallen en dan met de hand gaan patchen. Daar gebruikt u de 
maten voor die hier boven staan als knipschema. Wat veel makkelijker is, is om stroken te ma-
ken van de 110 breedte van de stof. Dan wit en zwart  aan elkaar zetten en vervolgens samen 
op maat snijden. We snijden dan 11 stroken van wit en zwart van 3 cm breed en zetten deze 
aan elkaar. Daarna strijken we naar de donkere kant. Snijd daarna 2 x 70 setjes van 8 cm lang. 
Zo heeft u D en E aan elkaar gezet.

Stap 2:
We kiezen om BG en CF op dezelfde manier aan elkaar te naaien als bij stap 1.
Snijd van witte achtergrondstof 15 stroken van 6 cm breed. De zwarte stof is altijd 3 cm breed, 
daarvan ook  15 stroken snijden. Naai de zwarte en witte achtergrondstroken aan elkaar en 
strijk weer naar de donkere kant. Snijd 70 setjes van 14 cm en 70 setjes van 9 cm lang.

Stap 3:
Snijd van de zwarte stof 6 stroken van 3 cm breed. Maak daarna 70 strookjes van 3 x 8 cm. (H)
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Stap 4:
We gaan nu de blokken samenstellen. Naai eerst DE aan BG, daarna DE aan CF zoals 
schema. 
Stof A is een van de stoffen uit het charmpack. Naai nu BGDE aan een kant van stof A. 
naai aan CF het zwarte strookje H van stap 3.
nu past het blok in elkaar. 

Stap 5:
We maken nu 70 blokken. We leggen nu de blokken om en om neer. Eerst zo dat blok 
A links boven komt en daarna zo dat blok A rechts onder komt. We leggen 7 blokken 
naast elkaar. We naaiende 7 blokken aan elkaar. Daarna maken we nieuwe rijen. Zorg 
dat stof A steeds wisselt van plaats. 

Stap 6:
Met zwart maken we nu een border van 10 cm breed om de quilt. 

Stap 7:
Na het quilten biezen we de quilt af met het zwart wat nog over is.
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