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Zoveel mooie bordersto� en vragen om een mooi 
ontwerp. Deze kaleidoscoopquilt is 65 x 123 cm.
Een kaleidoscoopblok maken met een borderstof 
is net even anders dan met gewone stof. We kij-
ken eerst wanneer de stof zich weer herhaalt, bij 
deze stof is dat na 80 cm. We hebben 4 randen in 
de breedte van de stof en 8 punten nodig in ons 
kaleidoscoopblok. Dat houdt in dat je voor 1 blok 
sowieso 160 cm stof nodig hebt. 

Benodigdheden: 

In the Beginning, serie Garden of Dreams:
• 165 cm borderstof
• 30 cm x 110 cm - Blooms -  Soft Orange
• 50 cm stof Beads - Red Glow voor rand en 

binding

Handige handigheidjes:
• Kaleido-Ruler van Marti Michell
• Spiegelsetje Marti Michell

Er ontstaan:
• 2 sets van 8 dezelfde driehoeken A met grijze basis 
• 4 sets van 3 x A met witte basis 
• 2 sets van 5 x A met witte basis 

Stap 2
Snijd van de Bloom Soft Orange 
stof 22 driehoeken met de 
Kaleido-ruler, maar gebruik nu 
de kleine driehoek (2a). Gebruik 
hiervan ook de 16“-lijn.

Stap 3
Nu gaat u de twee grote kaleidoscoopblokken samenstellen. 
Naai eerst setjes van 2 driehoeken aan elkaar en strijk de na-
den plat (3a). Naai vervolgens de groepjes van 2 aan elkaar  
en strijk de naden weer plat. Zet tenslotte driehoek B aan de 
setjes en maak het blok compleet (3b).

Stap 1
Leg de borderstof voor u neer en 
leg er een snijmat onder. Gebruik 
van de Kaleido-ruler de 16“ lijn 
van de  grote driehoek. Deze lijn 
is de onderlijn van de driehoeken 
(1a).
Gebruik het spiegeltje van Marti 
Michell om te zoeken naar mooie 
uitsnedes (1b). 

Snijd volgens onderstaand 
schema 1c alle driehoeken. 
De driehoeken noemen we A, dit komt later terug.
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Wist u dat:
• we ook een patroon verkopen waarbij alleen de  

borderstof is gebruikt? (5a) Dit is het Garden of Dreams 
One fabric quilt-patroon (€11,50).

• we zowel de Kaleido-Ruler (5b, €25,-) als het 
spiegelsetje van Marti Michell (€19,50) in huis hebben?

• we 19 maart een cursus geven in het maken van deze 
quilt? Op de website kunt u zich opgeven.

• u bij ons terecht kunt voor nog veel meer mooie 
bordersto� en (5c)? 
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Stap 6
We gaan nu best iets spannends doen, we snijden namelijk 
veel van de stof weg om een rechthoek te krijgen.
U legt uw liniaal een halve cm over de kruispunten heen, 
zoals op de afbeelding. De kruispunten zijn straks de naailijn 
voor de buitenste rand.

Stap 7
De quilt is langer dan 110 cm geworden, dus we moeten de 
border aan elkaar zetten. Zet eerst aan de korte kanten een 
strook van 5 cm, daarna aan de lange kanten inclusief de 
korte border. Meet door het midden van de quilt en zet die 
afstand als border aan, ga niet zomaar naaien want er zitten 
schuine kanten aan de top. Strijk de naden naar de buiten-
kant en klaar is uw mooie top.

Stap 8
We hebben de quilt vooral in de naad gequilt om alles goed 
uit te laten komen. Bies af met dezelfde stof als de 
borderrand en de loper is klaar.
Veel plezier ervan.
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Stap 4
Op dezelfde manier maken we 2 sets van 5 driehoeken met 
witte basis (4a) en 4 sets van 3 driehoeken (4b). 

Stap 5
Zet de blokken eerst zo aan elkaar dat u schuine rijen krijgt 
(5a) en blijf strijken! Naai vervolgens de rijen aan elkaar (5b).


