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Stap 1: Achtergrondstof snijden
Snijd 40 stroken van 3,75 cm of 1.5“ van de hele breedte van 
de stof (110 cm), gelijk aan de lengte van de jellyrollstroken.

Stap 2
Stik aan elke jellyrollstrook een strook van de achtergrond-
stof. Strijk de de naden van de helft van de stroken naar de 
achtergrondstof (2a) en de andere helft naar de jellyroll-
strook (2b). Maak 2 stapels.

Stap 3
Naai nu van elke stapel een strook aan elkaar.  Probeer af te 
wisselen wat betreft kleur maar doe het vooral niet te pre-
cies. Het moet er willekeurig eruit zien. Strijk nu alle naden 
naar 1 kant.

Stap 4
Snijd van elke samengestelde strook 11 blokjes van 8,75 cm 
of 3,5”.

Benodigdheden 
(voor een quilt van 145 x 190 cm)
• Jellyrol van 40 stroken.
• 160 cm stof voor de stroken achtergrondstof. 

Voor de kerstquilt rood, bij de Canadaquilt crème-kleurig.
• 50 cm borderstof.
• 50 cm stof voor binding.
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Stap 5
Kies twee verschillende blokjes en zet met de naden in 
tegenovergestelde richting aan elkaar. 

Stap 6
Samenstellen van de quilt. Maak horizontale rijen van de 
blokken en leg steeds een blok horizontaal en dan weer 
vertikaal.
Maak de afmetingen van de quilt zoals je wilt. De kerstquilt 
had ik 145 x 190 gemaakt en aan de Canada quilt heb ik 
extra stroken toegevoegd om een 1 persoons te krijgen. Met 
1 jellyroll krijg je 9 blokken horizontaal en 12 verticaal. Maak 
eerst horizontale rijen en strijk deze plat, zet daarna de rijen 
aan elkaar, let op de richting van de naden dat dat om en om 
gaat, dan wordt de quilt mooi plat.

Stap 7
De voorbeelden hebben geen border, maar u kunt ervoor 
kiezen een border aan te zetten van 6,25 cm of 2.5“.

Stap 8
Deze quilt leent zich enorm goed voor een overall patroon. 
Keuze uit zoveel soorten van verschillende kerstpatronen en 
ook de mapleleaf voor de Canadaquilt. Achter de Canada-
quilt zit een mooie retro dubbelbrede achterkant.
Bies de quilt af met een kleur die past bij de border of de 
quilt. De Canadaquilt heeft een rode bies, de kerstquilt een 
groene.
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Collagequilt met rendier
Deze quilt heb ik gemaakt met collagepatroon Peppermint
van Laura Heine. U vindt alle collagepatronen onder 
quiltkits en quiltpatronen > collagepatronen Laura Heine.

De leuke huisjes heb ik uitgeknipt uit een stof van Benartex, 
serie Snow Village.

Tijdens de cursus collagequilt kunt u ook dit patroon bij ons 
leren maken.

Snow Village Patroon ‘Peppermint‘


