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Benodigdheden

Voor de top:
• 3 charmpacks van 24 stuks, licht / donker antiek

Voor de achterkant, binding en tussenvulling:
• 1 meter achterstof
• 25 cm van 110 cm brede stof voor de binding 
• 1 meter tussenvulling naar keuze

We maken deze maand een eenvoudig patroon waar u  
alleen maar charmpacks of stoff en van 5 x 5 inch nodig hebt. 
(12,5 x 12,5 cm)

De quilt wordt 83 x 83 cm. Wilt u de quilt groter maken, dan 
kunt u grotere vierkanten gebruiken of er nog een border 
aanzetten.

Symbolen
Of de lijnen in de afbeeldingen worden getekend, gestikt of 
gesneden, kunt u zien aan de soort lijn: 

Stap 1:
Neem een licht en een donker vierkant en leg deze precies 
op elkaar. (1a)
Stik met een halve cm naad alle buitenste zijden vast.

Stap 2:
Teken twee keer van hoekpunt naar hoekpunt, dus een kruis 
over de lichte stof (2a). Snijd over de getekende lijnen (2b). 
Er ontstaan nu 4 vierkanten met 2 kleurendriehoeken erin. 
Strijk de naad naar de donkere kant.

Stap 3: 
We maken nu 3 verschillende combinaties. Licht / licht 
(3a), midden of donker met licht (3b) en midden en donker 
samen (3c). 

1a 1b

Licht / licht: 9 setjes van 2 grote vierkanten op 
elkaar om op 36 kleine vierkanten uit te komen.

Midden of donker / licht: 18 setjes van 2 grote 
vierkanten om op 72 kleine vierkanten uit te 
komen.

Midden / donker: 9 setjes van 2 grote vierkan-
ten om op 36 kleine vierkanten uit te komen.

3a

3b

3c
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Wist u dat:

• u bij ons een ruime collectie charmpacks vindt en 
ook onze zelf samengestelde antieke versie die ge-
bruikt is in deze quilt?

• wij deze quilt voor u willen doorquilten met een 
overallpatroon naar keuze, voor slechts €75,-?  
(excl. materiaal)

• goed materiaal het halve werk is? Wij verkopen 
scherpe, lange spelden, ideaal om in een quilt als 
deze te gebruiken. Snijmes, liniaal en mat zijn er 
in verschillende kwaliteiten, we hebben een ruime 
keuze. 

• het verstandig is om bij de start van een nieuwe quilt 
uw mes te vervangen? Daar wordt u blij van. 

• u voor het stikken het beste een garen kunt gebrui-
ken wat sterk is en dun, liefst dikte 50? Neem bijvoor-
beeld Mettler Seralon of Mettler Silk finish cotton.

• u elke maand een nieuw gratis patroon kunt ontvan-
gen in de winkel, webshop of op een beurs? Spaar ze 
allemaal!

• u voor vragen altijd bij ons langs kunt komen en dat 
we zelfs E.H.B.Q.-dagen organiseren?  
(Eerste Hulp Bij Quilten)

En wist u dat er nog twee snelle methodes zijn om  
driehoeken te krijgen? (voor lijnsymbolen, z.o.z.)

1. U neemt twee vierkanten en tekent daar een diago-
naal in (a1). Stik een halve cm naad naast deze lijn 
(a2). Snijd daarna over de diagonaal (1c) en voilà, u 
heeft 2 vierkanten die uit twee driehoeken bestaan.

2. Met deze methode krijgt u zelfs 8 vierkanten met 
2 driehoeken uit twee grote vierkanten. Leg twee 
vierkanten op elkaar. Teken twee diagonalen over 
de lichte stof, dus een kruis (2a). Stik nu aan beide 
zijden van beide diagonalen met een halve cm 
naad. (2b) Daarna snijden we de stof twee maal 
door, u snijdt er als het ware een plus doorheen, 
dus een keer midden door verticaal en een keer ho-
rizontaal (2c). En dan ziet u  8 vierkanten ontstaan 
met twee driehoeken!

Stap 4:
Kijk nu naar het voorbeeld in donker/ licht (4). We leggen nu 
de vierkanten zoals het schema. 

Stap 5:
We gaan ze in 12 horizontale rijen naaien. Strijk alle naden 
naar 1 kant, dan komt de tweede rij gestreken  in tegenover-
gestelde richting en kunnen we de naden weer mooi naar 
links en rechts leggen.Zet een speld in elk naadje en naai 
daar overheen, dan krijg je mooie kruispunten.

Stap 6:
Wij hebben deze quilt met een overallpatroon op de  
longarmmachine genaaid en daarna afgebiesd.  
Uitleg van het biezen hebben we in het patroon van de 
maand maart beschreven.
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