
Onpeilbare Diepte  Niveau

• Patroon 19 / augustus 2020  

Machinaal quilten | Winkel | Webshop | Cursussen | Bees | SewEzi

2b

1 2 3 4 5 6 7 8

Een patroon gekozen door Jorine
De komende maanden is het gratis patroon er een dat een 
van onze medewerkers graag met u wil delen. Deze maand 
is het patroon Onpeilbare Diepte aan de beurt, een favoriet 
van Jorine. Zij heeft 5 tinten roze en 5 turquoise gebruikt 
omdat deze in haar panel voorkomen, maar u kunt natuurlijk 
ook een andere panel en kleuren kiezen.

Benodigdheden 
(145 cm x 200 cm)
• Een op maat gesneden panel  (121 x 71 cm). 

Als de panel te klein is, kunt u hem op maat maken met 
stroken eromheen. 
Zie ommezijde voor een aantal panel-voorbeelden.

• 5 x 35 cm turquoise (110 cm brede) sto� en, verlopend van 
licht naar donker.

•  5 x 40 cm roze (110 cm brede) sto� en, verlopend van licht 
naar donker. De donkerste stof in het voorbeeld is bruin.

• 45 cm 110 cm brede stof voor de binding. 
• Een gelijkzijdige driehoek met zijden van 22 cm 

(alle hoeken 60 °). Deze kunt u uit paternoplaat snijden.

Cursus
We geven ook een cursus, ga naar de website voor meer info.

Stap 1
Snijd van alle 5 de turquoise kleuren 7 stroken van 5 cm 
breed (110 cm lang). 5 cm is inclusief 6 mm naadtoeslag.
Neem van elke stof 1 strook. We naaien deze stroken op 
volgorde van kleur aan elkaar.
Zet de naald van uw machine zo dat de naadtoeslag 6 mm is.
Denk eraan dat u eerst de ene kant op naait en dan de ande-
re kant, anders trekken de stroken naar één kant krom.
Strijk de naad van licht naar donker. Neem weer 7 verschil-
lende stroken en herhaal. Dit doen we tot alle stroken op 
zijn. 
U heeft nu 7 banen met kleurverloop, deze noemen we A-t 
(strook A in turquoise).

Stap 2
Leg een baan A met de donkere strook onder op een snij-
mat. U legt uw driehoek met de basis gelijk met de onder-
kant van de baan (1, afb 2). Dan snijdt u beide zijden van de 
driehoek. Draai de driehoek om en legt de rand gelijk met de 
lichte kant (2, afb. 2). En snijdt nu rechts langs de driehoek. 
Zo verder de hele baan snijden.

U hebt nu 5 turquoise (t) driehoeken 
met een donkere basis (d, samen dt) 
en 4 turquoise driehoeken met 
een lichte basis (yt). 

De tweede baan A legt u met de lichte kant onder (!). Begin 
weer links met snijden en snijd alle driehoeken uit de hele 
baan. U hebt dan 4 dt’s en 5 lt’s. 
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De namen van de onderdelen zijn als volgt opgebouwd:

d = donkere basis   |  t = turquoise   
l = lichte basis |  r = roze

Snijdt driehoeken uit alle A-t banen. We hebben 23 dt’s no-
dig en 22 lt’s. U houdt twee banen ongesneden over. 
Die gebruiken we later.

Stap 3
U herhaalt stap 1 met de roze kleuren, alleen snijden we niet 
7 maar 8 stroken per kleur. U heeft na stap 1 met de roze 
sto� en 8 banen A-r (Baan A in roze).
Daarna doen we stap 2 met deze 
sto� en. We hebben 27 dr’s en 28 
lr’s. U snijd dus uit de 7e baan 1 lr 
extra. De rest van de banen leggen we weg. Die gebruiken 
we later.

Stap 4
We maken nu banen van boven naar beneden. We begin-
nen met de meest linker baan, baan 1. U stikt 19 dr’s en dt’s 
volgens het schema van de foto aan elkaar, met de donkere 
basis schuin naar boven gedraaid.
Vervolgens baan 2 met  lt’s en lr’s, ook volgens de foto.
Dan 19 driehoeken van baan 7 en 19 driehoeken van baan 
8 (rechts van de panel) volgens schema 
van de foto.
Dan 3 dr-driehoeken van baan 3 boven 
de panel en 3 dt-driehoeken voor onder 
de panel. Maak ook rij 4, 5, en 6 zoals de 
foto laat zien.
Strijk de naadtoeslag steeds van licht 
naar donker.

Stap 5 
We hebben nu nog 24 halve driehoeken nodig om de boven- 
en onderkant van de banen recht te maken. Als u hiervoor 
een aparte mal maakt, dan moet u niet vergeten naadtoe-
slag van een halve cm toe te voegen waar u de driehoek 
halveert.

Reeds gemaakte  
hele paterno-driehoek    Halve driehoek

We voegen 2 letters toe aan de afbeeldingen:

b = halve driehoek die bovenaan de strook komt 
o = halve driehoek die onderaanaan de strook komt

Volg onderstaand schema om de halve driehoeken te snij-
den. We doen dit van de resterende banen A-t en A-r. Het is 
belangrijk de mal niet te draaien op de stof om het erop te 
laten passen! Het klopt dat er een klein puntje buiten de stof 
uitsteekt van lr-b en dr-b. 
Let goed op hoe de driehoeken liggen en kijk ook goed waar 
ze terecht moeten komen. Beide aanwijzingen staan in het 
schema. 

Snijschema
Roze: Turquoise:
2 x lr-o  4 x lt-o
4 x lr-b  2 x lt-b
4 x dr-b 2 x dt-b
2 x dr-o  4 x dt-o

Stap 6
Naai eerst de halve driehoeken aan de korte baantjes boven 
de panel. De helft met het puntje bovenaan en die met de 
basis onderaan.
• Baan 3 en 5: Boven dr-b, onder dr-o 
• Baan 4 en 6: Boven lr-b, onder lr-o

Dan de korte banen onder de panel.
• Baan 3 en 5: Boven dt-b, onder dt-o 
• Baan 4 en 6: Boven lt-b, onder lt-o

Zet de roze banen aan elkaar en daarna de turquoise banen. 
Als u alles goed gedaan hebt, zijn deze baantjes naast elkaar 
precies 71 cm. Stik ze nu aan het panel vast.

Dan de lange banen.
• Baan 1 en 7: Boven dr-b, onder dt-o
• Baan 2 en 8: Boven lr-b, onder lr-o

Zet de banen 1 en 2 aan elkaar. Let op de naden die precies 
‘holletje-bolletje’ op elkaar passen. Stik deze 2 banen links 
aan de panel. Doe hetzelfde met de lange banen rechts. 
De top is nu klaar! 

We hebben een mooie collectie panels om uw eigen quilt te 
ontwerpen.
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