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Benodigdheden voor een quilt van 142 x 142 cm 

• In the Beginning
Serie ‘Terrarium’:

» 1 panel 1TER-1 
» 3.20 m borderstof 2TER-1
» 25 cm 4TER-1 (vetplanten)
» 35 cm 5TER-1 (varens)

Serie ‘Garden of Dreams’:
» 50 cm Beads, Spring Green 

• Northcott 
» 60 cm E� en warm grijs

• Fabric Booster Odif
 De booster is nodig om te zorgen dat de stof niet  
 rekt of rafelt. Doe een scheut in een schaaltje water  
 en haal de stof erdoorheen.

Sto� en

Panel 1TER-1 

Borderstof 2TER-1

4TER-1

5TER-1

Beads, 
Spring Green

E� en warm grijs

Stap 1: 
Kies 4 blokken uit van de panel die u wilt gebruiken en snijd 
ze uit, inclusief de zwarte lijn en 1/2 cm naad.

Stap 2: 
Dompel alle sto� en in Fabric Booster voor minder rek tijdens 
het snijden en stikken.

Stap 3:
Snijd van de warm grijze stof: 
3 lange stroken van 5 cm breed
8 lange stroken van 2 cm breed
2 lange stroken van 1 cm breed
4 vierkanten van 7 cm
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Stap 4:
Snijd van de varenstof 6 lange stroken van 5 cm breed
en snijd van de groene stof 3 lange stroken van 5 cm breed.

Stap 5:
We maken aan elk panelblok met de warm grijze stof stroken 
van 5 cm breed met de attic window methode. 
Naai de stroken aan de blokken als tekening. (afb. 1)
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 
hetzelfde. Stop in hetzelfde puntje. 

Teken nu op de verkeerde kant van een van de sto� en een 
hoek van 45°. (afb. 2) 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 gemar-
keerde punt (speld eerst de strips samen op de getekende 
lijn). Let erop dat u aan- en afhecht. Knip de naad op een ½ 
cm af en strijk de hoek mooi plat. 

Stap 6:
Naai de stroken aan elkaar volgens de tekening. Let op dat u 
niet steeds dezelfde kant op naait maar steeds van richting 
verandert, anders gaan de stroken rond lopen.
Maak 3 sets. Deze zijn dan 110 cm lang en 17 cm hoog. 

Stap 7:
Zoals u in het ontwerp ziet, gaan  we de stroken schuin 
snijden met een hoek van 45 °. Neem een set en leg links 
een vierkant van 17 x 17 van de warm grijze stof. Teken een 
diagonaal door het vierkant en stik deze lijn. Snijd 1/2 cm 
naad af en strijk om. 

Stap 8:
Maak 8 sets zoals afb. 4 van respectievelijk 31 en 32 cm. 
(De panelblokken zijn net niet vierkant).

Stap 9:
Stik aan alle kanten een strookje van 25 x 1 cm van de warm 
grijze stof. Laat een 1/2 cm uitsteken en strijk om.

Stap 10:
Zet nu weer met de attic window-methode de strokenset 
aan de panelblokken. Nu heeft u 4 sets.

Stap 11:
Snijd van de vetplantjesstof 2 stroken van 11 cm. Stik aan 1 
zijde een strookje van 5 cm breed warm grijs.
Meet alle 4 de blokken op, horizontaal en verticaal. Maak 
2 stroken voor horizontaal en 2 voor verticaal, beide met 
dezelfde afmeting. Verticaal is wel 1 cm langer. 
Snijd 1 cm korter dan moet en stik hier een strookje van 2 cm 
warm grijs aan vast. Dan lopen straks alle lijnen door!
Maak eerst de verticale aan de blokken en maak dan 2 hori-
zontale rijen. 

Stap 12:
Snijd een vierkant van 11 x 11 cm uit een overgebleven 
panelblok. Zet die tussen de horizontale stroken van de 
vetplantjesstof. Zet daarna de horizontale randen aan elkaar 
tot een mooie top.

Stap 13:
Nu de border nog. Wij vonden het mooi om het zwarte weg 
te laten en een border van 20 cm te maken. Door de border 
in verstek te maken, lopen de hoeken mooi door.
Bereken de lengtemaat van de border: Lengte / breedte quilt 
+ maat van de border + 15 cm. 
Naai de borderstrook aan de quilttop en speld midden op 
midden en laat links en rechts evenveel uitsteken. Start en 
stop 1/2 cm voor het begin en einde. Hecht goed af.
Er zijn verschillende methodes, maar hoe ik het altijd doe is 
net zoals de hoek van de attic window.

Stap 14:
Hoera! Nu alleen nog de binding. We hebben de groene stof 
hiervoor gebruikt. Heel veel succes. Bij vragen: bel of mail 
gerust of kom naar een van E.H.B.Q.-dagen.
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