
Jewels  Niveau

• Patroon 18 / juli 2020  

Een patroon gekozen door Anja
De komende maanden is het gratis patroon er een dat een 
van onze medewerkers graag met u wil delen. Deze maand 
is het patroon Jewels aan de beurt, een favoriet van Anja. De 
top bestaat uit 85 blokken in diagonale rijen met rand.

Benodigdheden 
(210 cm x 210 cm)
• Een layercake van 43 gekleurde batiks van 25 cm x 25 cm
• Zwarte batikstof (110 breed): 3.80 m 
• 40 cm extra voor de binding

Stofpakketten
Er zijn twee stofpakketten beschikbaar.
• Pakket 1: met de layercake van batiks 

en zwarte batikstof a €135.
• Pakket 2: als pakket 1, plus 

achterkantstof a €200 (zie afbeelding).

Cursus
We geven ook een Jewel-cursus, ga naar de website voor 
meer info.
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Stap 1: Snijden
Snijd uit alle 43 sto� es van 25 cm x 25 cm:
• 2 vierkanten van 11 cm x 11 cm (a)
• 4 vierkantjes van 6 cm x 6 cm (b)
Bewaar het restant.

Snijd van zwarte batik:
• 43 stroken van 6 cm breed (110 lang)
Houd de stroken dubbelgevouwen (55 cm) en snijd 2 stro-
ken van 16 cm x 6 cm (c) en 2 stroken van 11 cm x 6 cm (d). 

Stap 2
Stik zoals onderstaand voorbeeld met een halve cm naad en 
maak op die manier 85 blokken (steeds 2 van dezelfde stof ). 
De blokken noemen we A. Er blijft stof voor 1 blok over, maar 
die hebben we niet nodig. 

Stap 3
Aan de uiteinden van de banen die u straks gaat maken, 
komen zwarte driehoeken. Snijd van zwarte batikstof 2 
stroken van 31 cm. Uit die stroken snijd u 6 vierkanten van 
31 cm x 31 cm. Snijd deze 2 keer diagonaal door, zodat er 24 
driehoeken (B) ontstaan (afb. 3a). De rand komt er uit te zien 
als afbeelding 3b, maar dat doet u pas later.
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Rij 7 is net anders. Omdat de hoekpunten hier aan vast 
komen, stikt u geen B aan de uiteinden. Deze rij heeft alleen 
13 blokken A. Daarna rij 8 met 11 blokken A, rij 9: 9, rij 10: 7, 
rij 11: 5, rij 12: 3 en tenslotte rij 13: 1 blok met 2 driehoeken B 
aan de uiteinden.

Stap 5
Stik de rijen aan elkaar. Daarna kunt u de 4 hoekpunten (C) 
stikken die u apart heeft gelegd.
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Snijd uit het restant 2 vierkanten van 15,5 cm x 15,5 cm en 
snijd deze 1 keer diagonaal door. Dit zijn de 4 hoekpunten 
(C). Leg deze apart.

Stap 4
De A-blokken komen op de punt te staan. Leg de blokken 
neer om uw ontwerp te bepalen.

Stik de blokken (A) tot rijen met een halve cm naad met 
steeds 2 zwarte driehoeken (B) aan de uiteinden. Begin met 
rij 1: 1 blok A met 2 zwarte driehoeken B aan beide kanten. 
Dan rij 2: 3 blokken, rij 3: 5, rij 4: 7, rij 5: 9 en rij 6: 11. 

De rand

Stap 6
Snijd uit de restanten van de 43 gekleurde batiks in totaal 
114 vierkantjes van 6 cm x 6 cm (e). Snijd uit de zwarte batik-
stof 6 stroken van 10 cm. Snijd die weer in vierkanten van 10 
cm x 10 cm (60 vierkanten). Snijd deze 2 keer diagonaal door, 
waardoor u 240 driehoekjes krijgt (f ).

Stik aan elk gekleurd vierkantje 2 zwarte driehoekjes. Het 
resultaat is D, 114 keer.

Stik 2 stroken van 27 keer D voor boven- en onderaan de top. 
Maak deze stroken recht door aan de uiteinden 2 extra zwar-
te driehoekjes te stikken (g). (In feite beginnen en eindigen 
deze stroken met een half gekleurd vierkantje, dat wordt 
vervangen door een zwarte). 
Stik daarna 2 stroken van 30 stuks voor de beide zijkanten 
van  de top, met aan de uiteinden 1 extra zwart driehoekje.

Stap 7
Stik de boven- en onderrand aan de top.
Stik de zijranden links en rechts. 

Tip: 4 gekleurde blokjes in de rand  zijn even hoog als blok A 
in de top.
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