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• Patroon 17 / juni 2020  

Een patroon gekozen door José
De komende maanden is het gratis patroon er een dat een 
van onze medewerkers graag met u wil delen. Deze maand 
is het patroon Back in Time aan de beurt, een favoriet van 
José. Elk blok is anders, dus dit is geen ‘snelle‘ quilt. Het is 
niet moeilijk, maar goed op blijven letten is belangrijk.

Benodigdheden 
(110 cm x 160 cm)
• 1,60 m Solid Kona Cotton wit (Alleen als 

u het e�  ciënte snijschema gebruikt, 
anders kunt u beter 1,75 m nemen).

• 50 cm Melange middengrijs 
(dit is ook genoeg voor de binding)

• 6 long quarters van serie Melange in 
verschillende kleuren naar keuze.
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Stap 1
Voor het snijden van de witte achtergrond kunt u het 
schema aanhouden in het excelbestand dat op de website 
staat. U vindt dit in het hoofdmenu onder downloads > gratis 
maandpatronen. Het heet Back in Time juni 2020 | Snijschema 
witte stof. 
Als u dit schema aanhoudt, heeft u genoeg stof en weet u 
zeker dat alles klopt. Gebruik stickers, behangtape of brie� es 
om op elk gesneden blokje te leggen. 

Stap 2
Als handleiding gebruikt u het excelbestand Stofschema 
dat u ook bij de downloads vindt. Download dit bestand en 
open het. Het ontwerp staat op een raster met vierkantjes 
van 1 x 1 cm. De quilt wordt dan ongeveer 105 x 160 cm. Wilt 
u een grotere quilt, dan zou u bijvoorbeeld een halve inch 
voor elk vierkantje kunnen aanhouden (naadtoeslag ¼ inch). 
Uw quilt wordt dan ongeveer 135 x 205 cm.

Afbeelding 2 is een voorbeeldstukje uit dit excelbestand. De 
dunne onderbroken lijnen in het schema geven de sub-blok-
ken aan (x). De vette onderbroken lijnen de grote blokken (y) 
en de dikke zwarte lijnen de hoofdblokken (z).

De lijnen van de sub-blokken (x) zijn 
zo geplaatst dat er geen naden in de 
gekleurde blokken ontstaan en er zo 
min mogelijk onderbrekingen zijn in de 
grijze lijnen.
Het is aan u om een vak te kiezen waar 
u gaat beginnen. Het maakt eigenlijk 
niet uit waar u begint. Aan het eind 
schuift alles als een puzzel in elkaar.

Stap 3
Als voorbeeld hebben we het rode vlak bovenaan in het 
midden gekozen. Snijd hiervoor:
• Een rood vierkant (of andere kleur indien gewenst) van 

14 x 14 cm (13 x 13 cm + naadtoeslag)
• 2 witte stukjes van 7 x 5 cm (6 x 4 cm + naadtoeslag)
• Een wit stuk van 6 x 18 cm (5 x 17 cm + naadtoeslag) 
• Een grijs stukje van 2 x 5 (1 x 4 cm + naadtoeslag).
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Naai een grijs reepje van 2 x 5 cm tussen twee witte stukken 
van 7 x 5 cm.

Naai dit boven aan het rode vierkant van 14 x 14 cm. 

Naai een wit stuk van 6 x 18 cm aan de rechterkant van het  
rode blok. 

Stap 4
De volgende repen en blokken stof die gesneden en gestikt 
gaan worden zijn al inclusief ½ cm naadtoeslag! Tussen 
haakjes staat de uiteindelijke maat zoals in excel-bestand 
stofschema.

Naai een grijs reepje van 3 x 6 cm (2 x 5 cm) tussen twee 
witte stukken van 6 x 6 cm (5 x 5 cm) en 8 x 6 cm (7 x 5 cm). 

Naai een lichtgrijs vierkant van 7 x 7 cm (6 x 6 cm) tussen 
twee witte stukken van 4 x 7 cm (3 x 6 cm) en 6 x 7 cm 
(5 x 6 cm).

Stik deze twee stukken aan elkaar.

Naai hierboven een witte strook van 13 x 7 cm (12 x 6 cm).

Naai een grijs reepje van 3 x 5 cm (2 x 4 cm) tussen twee 
witte stukken van 6 x 5 cm (5 x 4 cm)  en 8 x 5 cm (7 x 4 cm).

Stik deze vervolgens onder het stukje met het grijze vier-
kant en stik het stuk met het rode vierkant daar weer rechts 
tegenaan. Het eerste grote blok is klaar.

Zo zet u vervolgens alle sub-blokken in elkaar tot grotere 
blokken en hoofdblokken.

Stap 5
Doorquilten: José heeft het voorbeeld doorgequilt met 
bijpassend overall-patroon Square Meander (afb 5). Daarbij 
heeft ze Mettler Isacord wit garen gebruikt. Uit ons grote 
assortiment dubbelbrede sto� en heeft ze Lava wit van Wind-
ham Fabrics gekozen voor de achterkant. 
Op onze website kunt u bij Machinequilten > Patroon kiezen 
een aantal van onze patronen vinden. Hier komen er bin-
nenkort veel bij! Leuk om hier zelf een overall-patroon uit te 
kiezen voor uw quilt.

Stap 6 
Binding: Snijd van de melange-sto� en die over zijn allemaal 
blokjes van 5 x 4 cm. Maak daar een lange strook van door 
de korte kanten aan elkaar te stikken. Maak de strook zo lang 
als de omtrek van de quilt + 20 cm. 
Snijd een grijze strook van 3 cm breed die net zo lang is. Zet 
deze twee aan elkaar. Vouw de stof dubbel met de mooie 
kant naar buiten en strijk deze. Nu heb je een binding ge-
maakt maar dan van twee verschillende sto� en. Het aanzet-
ten van de binding is nu net andersom dan normaal. Knip 
of snijd de quilt eerst langs de border af. Naai vervolgens de 
binding aan de achterkant zoals je het normaal aan de voor-
kant zou doen. Verder dezelfde handelingen. Klap daarna 
de binding naar voren en speld hem vast in de naad van de 
bies. Stik daarna met wit garen op de goede kant in de naad 
deze binding door. 
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