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Met deze quilt op bed haalt u het voorjaar in huis!

Benodigdheden voor een quilt van 140 x 200 cm: 
• 10 long quarters waarvan 5 groen en 5 blauw van het 

merk ‘In the Beginning‘. U kunt ook kiezen voor andere 
kleurcombinaties, zie Andere opties.

• 1 m bewerkte witte stof van 110 cm breed
• 1,90 m borderstof van In the Beginning - Garden of 

Dreams - Birds Soft Sky (110 cm breed). 
Omdat we de vogels allemaal rechtop wilden hebben, is 
1,90 m meer stof dan je nodig hebt voor de border. 
Daarom is er genoeg over voor de binding.
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Andere opties
Naast de door ons gekozen sto� en, zijn er nog veel meer 
sto� en van het merk ‘In the beginning’ waar u combinaties 
mee kunt maken.

Stofpakket
Een compleet pakket met sto� en van ‘In the Beginning’ naar 
keuze en een witte bewerkte stof naar keuze: €99,-
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Stap 1: Snijden
Snijd van elke kleur:
• 6 blokken van 13 x 19 cm (X) 
• 17 blokjes van 6 x 6 cm (Y)
Snijd van de witte stof stroken van 110 x 2,5 cm. 

Stap 2: Kettingnaaien
Leg de blokken X en Y
met de goede kant naar beneden 
op een strook van de witte 
achtergrondstof (goede kant 
boven) en stik met een halve cm 
naad (afb. 2a). 
Let op: doe dit niet met alle 
Y-blokjes, want zoals u bij afbeel-
ding 4 a kunt zien, hebben de 
meest rechtse blokjes geen strookje nodig. Snijd de strook 
door zodat het gelijk is met de blokken (afb. 2b).

Stap 3
Naai aan alle blokken ook aan de andere 
lange kant een witte strook.

Stap 4
Strijk de naden naar de donkere kant. 
Maak nu alle blokken naar het voorbeeld. In het midden 
komt een sto� e uit hetdezelfde kleurenpalet als het grote 
blok. Rechts en links komen de contrasterende blokjes. 
Het ontstane blok noemen we Z.

Stap 5
We naaien nu verticale banen. We wisselen 
groene en blauwe banen af van 9 blokken Z 
onder elkaar.
De groene met de kleine blokjes naar boven 
en de blauwe andersom.

Stap 6 
Zorg dat er aan de kopse kanten van de 
banen altijd een witte strook zit.

Stap 7
We strijken de banen nauwkeurig en meten de lengte door 
het midden van de banen. Dat zal ongeveer 1,80 m zijn. Snijd 
van de smalle witte stroken nu 7 biezen, elk zo lang als de 
gemeten banen. Snijd alle stroken even lang af. 

Nu komt er een precies werkje: We gaan de witte stroken aan 
de banen zetten. Zet eerst aan alle rechterkanten een strook. 
Aan de meest linkse, groene baan moet er ook een aan de 
linkerkant. Het goed verdelen van de strook is belangrijk. 
Nu moeten de banen aan elkaar. Zet vrij veel spelden, want 
het is belangrijk dat de witte stroken horizontaal doorlopen. 
Controleer dat bij het spelden. 

Stap 8 
Snijd van de borderstof twee lange stroken van 13 cm breed 
en van dezelfde lengte als de witte smalle stroken. Zo wordt 
de quilt overal even lang en supermooi! Zet rechts en links 
van de ontstane top een strook. Strijk weer mooi plat naar de 
donkere kant en meet de top horizontaal door het midden. 
Maak van de borderstof die u nog heeft stroken van 13 cm 
breed en zo lang als de breedte van de top. Er komt een 
naad in, zet deze in het midden boven en onder. 

Stap 9 
Quilt de quilt door en bies hem af met de overgebleven 
borderstof. Veel plezier met deze quilt!!

De mogelijkheden zijn eindeloos
 Met de ‘In the Groove’-sto� en van Quilting Treasures 
 hebben we een kussen gemaakt op basis van dit patroon.
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