
Zigzag-quilt  Niveau

• Patroon 14 / maart 2020  

Benodigdheden voor een quilt van 105 x 125 cm: 
• Charmpack met 40 stuks 12,8 x 12,8 cm (5 x 5 inch)
• 40 x 275 cm achtergrondstof
• 30 x 275 cm borderstof
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Stap 1
Snijd van de achtergrondstof stroken van 6,4 cm breed 
(2,5 inch). Leg de vierkanten van het charmpack met de goe-
de kant naar beneden op een strook van de achtergrondstof 
en stik met een halve cm naad (afb. 1a). Snijd de strook door 
zodat het gelijk is met het vierkant (afb. 1b).

Stap 2
Snijd de vierkanten met strip middendoor (afb. 2a) en strijk 
de naden naar de donkere kant. We noemen de blokjes die 
ontstaan X.

Stap 3
We gaan nu de kleuren verdelen over de quilt.

TIP!
Als u een charmpack heeft met steeds 2 lapjes van dezelfde 
stof, heeft u na het snijden bij stap 2 steeds 4 keer X met 
dezelfde stof. Voor een goede kleurverdeling is het dan han-
dig om 4 stapeltjes te maken waar elke stof maar 1 keer in 
voorkomt. Een stapel per kwart van de quilt, zodat ze goed 
worden verspreid. In elke kwart van de quilt komt dan maar 
1 keer dezelfde stof voor. Deze tip kunt u ook voor andere 
quilts gebruiken!

Ga nu alle X-blokjes om en om neerleggen op een onder-
grond zoals in afb. 3. Verdeel de kleuren mooi op gevoel.
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Stap 4
Zet nu de X-blokjes aan elkaar zoals u het heeft neergelegd. 
De 4 nieuw ontstane banen noemen we Y (afb. 4a). 
Snijd van de 2,5 inch stroken van de eerste stap 3 banen die 
even lang zijn als Y, deze noemen we Z. 
Zet de Y-banen en de Z-banen aan elkaar (afb. 4b). 

Stap 5
Zet daarna ook 2,5 inch banen aan de boven- en onderkant 
en ten slotte aan de rechter- en linkerkant (afb. 5a). 

Sluit af met een border van 8 cm (afb. 5b).
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Wist u dat:

• We verschillende charmpacks en andere precuts 
hebben waarmee u deze zigzag-quilt kunt maken?

• We een uitgebreide batik-collectie hebben?
• Deze batikquilt ook prachtig is met andere sto� en?
• We een stofpakket hebben waar alles inzit wat u 

nodig heeft? Het pakket kost €49,50.
• We ook een compleet pakketje verkopen om de 

logcabin-kip te maken met stof, rasterquick en 
vulling en dat het maar €7,95 kost? 

• U alle stofpakketten in de webshop vindt bij 
Quiltkits en quiltpatronen > Quiltkits?
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Logcabin-kip
Extra gratis patroon maart

Vind u deze logcabin-kip ook zo leuk? U kunt hem maken 
voor Pasen met het gratis patroon en het complete stofpak-
ket, inclusief rasterquick en vulling. Hij is leuk ter decoratie, 
maar ook als speldenkussen te gebruiken.

Het gratis patroon vindt u op:
www.machinequilting.nl/images/logcabin-kip.pdf

Het pakketje vindt u:  
In de webshop bij Quiltkits en quiltpatronen > Quiltkits.


