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Sto� en kiezen
Kies 12 kleuren voor uw quilt die mooi in elkaar overlopen. 
Zoek 24 sto� en in die kleuren, 2 verschillende sto� en per 
kleur. Dit zijn de 12 kleuren van ons voorbeeld ongeveer:

Zoals u in het voorbeeld kunt zien 
liggen de kleuren dicht bij elkaar, 
zodat de banen in elkaar overlopen. 
De quilt bestaat uit twee verschillende 
blokken (A en B) die elkaar per diagonale rij 
afwisselen. De 2 sto� en van dezelfde kleur vor-
men een diagonale baan met elkaar, dus zijn beide 
A of beide B. Kies een kleurvolgorde met uw eigen 
sto� en. De kleur die rechtsboven begint wordt blok A, in 
het voorbeeld donkergroen. De kleur ernaast wordt blok B 
(lichtgroen) enzovoorts. Van iedere stof maakt u 4 dezelfde 
blokken. In de tekeningen is de witte stof lichtgrijs.

Snijden

Blok A
Snijd voor blok A (alles is inclusief 0,25” naad):
(houd rekening met het patroon op de stof )

Subblok A1 (midden)
gekleurde stof: 1 x vierkant 4’’ x 4’’

Subblok A2 (hoeken)
Witte stof: 2 x vierkant 3,25’’ x 3,25’’
Gekleurde stof: 2 x vierkant 3,25” x 3,25”

Subblok A3 (zijden)
Witte stof: 8 x vierkant 2,25’’ x 2,25’’
Gekleurde stof: 4 x rechthoek 4” x 2,25“ 

Een patroon gekozen door Carmini
De komende maanden is het gratis patroon er een dat een 
van onze medewerkers graag met u wil delen. Deze maand is 
het patroon Colors of Hope aan de beurt, een eigen ontwerp 
van onze vrijwilliger Carmini, geïnspireerd door de blokken 
van de bloc/loc liniaal.

Let op: 
De afmetingen in dit patroon zijn allemaal in inches, dit 
geven we weer met een aanhalingsteken:  “

Benodigdheden 
(voor een quilt van 66” x 91,75” [inch] of 167,5 x 233 cm)
• 24 long quarters
• 115 cm van een 110 cm brede witte stof
• Voor de border en binding 130 cm van 110 cm brede stof
• Markeerstift / erasable marker
• 6,5 “ Bloc/loc liniaal

Cursus
Wilt u de quilt maken onder begeleiding? We geven ook een 
dagcursus, ga naar de website voor meer info.
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Snijd voor 1 blok B (alles is inclusief 0,25” naad):
(houd rekening met het patroon op de stof )

Subblok B1 (midden)
Witte stof: 1 x vierkant 4” x 4“  
Gekleurde stof: 4 x vierkant 2,25” x  2,25”

Subblok B2 (hoeken)
Witte stof: 2 x vierkant 3,25” x 3,25”
Gekleurde stof: 2 x vierkant 3,25” x 3,25” 

Subblok B3 (zijden)
Witte stof: 8 x vierkant 2,25” x 2,25“
Gekleurde stof: 4 x rechthoek 4” x 2,25” 

De hoekpunten (subblokken A2 en B2)
Onderstaande uitleg geldt voor zowel de hoekpunten van 
blok A als die van blok B. Kies zelf waar u mee verder gaat.

Leg een wit vierkant op een gekleurd vierkant met de goede 
zijden op elkaar. Speld deze vast. Teken vanaf de diagonale 
doorsnede twee naden van 0,25“ af. Stik deze naden en 
snijdt daarna de stof schuin doormidden. Vouw open en 
strijk de stof. Gebruik de block/loc liniaal om een kaarsrecht 
vierkant te maken van 2,25” x 2,25”. Zie instructies op onze 
website: www.machinequilting.nl/downloads.
Na deze stap heeft u de 4 subblokken voor de hoeken van 
blok A.

Subblokken A3 en B3
Leg een gekleurde rechthoek horizontaal neer en leg er 
rechts een wit vierkantje op (afb. a). Teken een diagonale 
lijn en stik deze vast. Knip rechtsboven langs de stikrand op 
0,25” af. Vouw open en strijk het plat (afb. b). Daarna legt 
u een wit vierkantje aan de andere kant van de rechthoek, 
deze overlapt de andere een stukje. Teken weer een schuine 
lijn (afb. 4c), gespiegeld van de eerste. Stik deze vast en knip 
op een 0,25” af. Vouw open en strijk plat (afb. d). 
Maak zo 4 x een ‘� ying geese’.

Subblok B1
Leg twee gekleurde vierkantjes op twee tegenoverliggende 
hoekpunten van het witte, grote vierkant, met de goede 
kanten op elkaar. Speld vast en teken een schuine lijn over 
de gekleurde vierkanten zoals op afb. a. Stik op deze lijn en 
knip op 0,25” af (afb. b). Vouw open en strijk (afb. c). Herhaal 
bij de andere hoekpunten (afb. d en e).

Zet het blokken A en B op deze volgorde in elkaar:
Eerst rij 1, dan rij 2, dan rij 3. Stik vervolgens de rijen aan 
elkaar. Zorg dat je steeds de naden goed plat strijkt.

Zet eerst de blokken aan elkaar tot horizontale rijen en zet 
vervolgens de rijen aan elkaar.

De border
Snijd van de witte stof een border van 2,25” breed.
Snijd van een gekleurde stof een border van 4” breed. 
Zet deze vast rond de quilt. Uw quilt is klaar!

De sto� en
U kunt natuurlijk zelf kiezen welke sto� en en kleurcombi-
naties u kiest. Voor het voorbeeld hebben we deze sto� en 
gebruikt. U vindt ze in de webshop onder Maandpatronen en 
bijbehorende sto� en.
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