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Kerstkrans-collagequilt 70x70
Benodigdheden
• Longquarterstof met bloemen om uit te knippen. 

Dit kunnen natuurlijk verschillende motieven door elkaar 
zijn maar er is ongeveer 25 x 110 cm stof nodig. 
Onderstaande sto� en kunt hiervoor gebruiken.

• Achtergrondstof 50 x 50 cm
• Smal biesje 10 x110
• Borderstof 45 x 110

Bij een stof zoals die we hier hebben gebruikt (3APW 1), 
waarbij de huisjes aan alle zijden rechtop moeten staan, heeft 
u 80 cm nodig. Dan is er genoeg stof over voor de achterkant!

• Tussenvulling en achterkantstof 75 x 75 cm
• Pakje met 5 vellen Steam-A-seam
• Schaartje van bijv Karin Buckley of Tim Holz

Maken
Zoek een stof uit met een redelijk groot bloemmotief dat 
goed te knippen is. Bij deze sto� en zoeken we een achter-
grond en bordersto� en.
Strijk achter de stof de Steam-A-seam: Haal een laag papier 
eraf en strijk deze kant op de achterkant van de stof. Knip de 
bloemen en takken en dergelijke uit met een daarvoor ge-
schikt schaartje. Er mogen ook halve bloemen tussen zitten.
Teken nu een cirkel op de de achtergrondstof van ongeveer 
30 cm (met hulp van bijvoorbeeld een quiltring of passer).
Maak met een speld een klein sneetje in het papier op de 
achterkant, zo kunt u het papier makkelijk loshalen. We gaan 
nu bloemschikken. Let op dat de cirkel rond blijft. Het ideale 

van Steam-A-seam is dat het plakt als een post-it, dus u kunt 
de bloemen van plaats verwisselen tot u het mooiste resul-
taat heeft bereikt.
Pas als u helemaal tevreden bent strijkt u de bloemen vast, 
na strijken is het niet meer verplaatsbaar.
Maak nu het quiltje af door er eerst een smalle bies en daar-
na een border aan te zetten.
Met de tussenvulling en achterkant quilt u het naar eigen 
inzicht door en maakt het quilten af met een bies.
Met een tunnel kunt u hem met kerst ophangen!
Als het straks voorjaar is, kunt u een lenteversie maken met 
onze bloemsto� en in voorjaarskleuren.

3APW 1

In the beginning, A Poinsettia Winter

4APW 1 5APW 1 2648M 3902-700 3902-698 3902-696

3291-106 3291-107 3291-102 3291-103 3290-1153290-1163291-105

Ho� man, A Winter’s Sky

Deze kerststo� en zijn zeer geschikt voor de kerstkrans:
U vindt de onderstaande (metallic) sto� en in de webshop onder Sto� en bij maandpatronen > Kerstideeën 11-’19.

Ho� man, Poised Poinsettia Ho� man, Cardinal Carols

Benartex
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Gevouwen kerstboom 1
Benodigdheden: 

Stof
2 verschillende stukken stof van 30 x 15 cm.

Maken
U kunt het patroon (afb. 2, z.o.z.) vergroten op een kopieer-
machine, downloaden op 
www.machinequilting.nl/images/patroon-online.pdf maar u 
kunt het ook direct op de stof tekenen: 

Teken met een passer een halve cirkel op de stof met een 
diameter van 25 cm. Teken op 7,5 cm vanaf de linkerkant 
een streepje. Op 22,5 ° - vanaf het streepje gezien - zit het 
midden van de stam die 3 x 3 cm is. (Zie rode lijnen afb. 2)  
Teken het patroon in spiegelbeeld op het tweede stuk stof. 
Leg de goede kanten op elkaar en stik 0,5 cm naad rondom. 
Laat 5 cm over om te keren. Knip de rondingen en hoekjes 
eerst in voor het omdraaien. 

Strijk het boompje op de vouwlijnen, zie stippellijn in afb. 2. 
Afb. 1 kunt u gebruiken om te zien hoe het moet worden.
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Gevouwen kerstboom 2
van charmpack of layercake

Benodigdheden als u een charmpack gebruikt:
(kleine boom met 5 lagen, afb. 3)

Stof
5 x 2 stuks 5 inch vierkanten. 

Tussenvulling
5 vierkanten van een dunne tussenvulling,
13 x 13 cm of 5 inch.

Maken
Leg 2 vierkanten met de goede kant op elkaar. Knip de tus-
senvulling iets kleiner dan de vierkanten en leg hem erop.
Stik vlak langs de kant en laat een klein stukje over om te 
keren. Keer om en stik een voetje breed van de kant door.

Maak 5 van zulke vierkanten, maar neem steeds een halve 
inch kleinere lapjes: 5 / 4,5 / 4 / 3,5 / 3 inch.

Vouw dubbel zoals op de foto en ga stapelen. Zet vast met 
leuke knoopjes. 

Benodigdheden als u een layercake gebruikt:
(grote boom met 6 lagen)

Stof
6 x 2 stuks 10 inch vierkanten

Tussenvulling
5 vierkanten van een dunne tussenvulling,
25 x 25 cm of 10 inch

Maken
U maakt hem net als de 
charmpack-variant, maar met 
andere maten vierkanten: 
10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 inch
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5 vierkanten van een dunne tussenvulling,

charmpack-variant, maar met 

5 vierkanten van een dunne tussenvulling,
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