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Intro
Ook al is een quilt al jaren terug gemaakt, soms blijft de quilt je 
boeien en blijf je het patroon leuk vinden. Deze quilt is er zo een. 
Al meer dan 15 jaar geleden heb ik hem voor mijn dochter  
gemaakt. Zij hielp toen mee en vond het net een puzzel, al die 
sterren die in elkaar haken. Nu wij zoveel mooie batiks hebben, 
dacht ik deze quilt met u te delen als maandpatroon.

Benodigdheden

(voor een quilt van 135 x 190 cm)
• 20 long quarters van batikstoffen.  

De batiks zijn de maand januari in de aanbieding!
 › 4 in blauw kleurverloop
 › 4 in groen kleurverloop
 › 4 in een kleurverloop van geel naar oranje
 › 4 in een kleurverloop van roze, rood en paars
 › 4 verschillende bedrukte batiks. 

• 1,5 m dubbelbrede batik achterkantstof  
of 2,90 m van 110 cm brede batikstof. 

• Mal en kleurplaat, deze vindt u bij downloads op onze website.

Stap 1 
Print de mal en de kleurplaat uit. deze vindt u bij downloads 
op onze website. Kleur de kleurplaat in met de kleuren van 
de stoffen die u heeft uitgekozen. Maak uw eigen ontwerp.

Stap 2 
Uit de verschillende stoffen snijdt u 3 stroken van 4,5 x 110 
cm (0,5 cm naadtoeslag inbegrepen).
Met behulp van de mallen snijdt u 16 patroondelen A en 16 
patroondelen B uit de verschillende stroken van de verschil-
lende stoffen.

Stap 3 
Speld steeds 4 patroondelen A en 4 patroondelen B van 
eenzelfde stof bij elkaar. U krijgt dan 58 bundeltjes. Met elk 
bundeltje kunt u 1 stermotief maken. 

Stap 4 
U maakt de blokken, gebaseerd op uw eigen kleurontwerp. 
Elk blok heeft 2 kleuren. Stik twee verschillende kleuren A 
aan elkaar. Aan weerszijden hiervan sikt u een patroondeel B 
zoals de afbeelding.
U maakt in totaal 232 tweekleurige blokken.

Stap 5 
Stik 12 blokken aan elkaar tot een rij, waarbij u de richting 
van de blokken om en om wisselt. De ingekleurde tekening 
gebruikt u als uitgangspunt voor het bepalen van de kleuren 
en richting van de blokken. 
Maak zo alle 18 rijen en stik ze aan elkaar.
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Stap 6
Let op! Meet de afmetingen van de top na, voordat u de  
stroken gaat snijden. De naadtoeslag is niet inbegrepen!!

Uit de verschillende stoffen (passend bij de overgebleven 
blokken die ook in de rand komen) snijd u:
• 3 stroken a van 9 x 18 cm 
• 2 stroken b van 9 x 27 cm
• 1 strook c van 9 x 36 cm
• 2 stroken d van 9 x 45 cm
• 1 strook e van 9 x 54 cm
• 2 stroken f van 9 x 72 cm.

Stap 7
Twee blokken, 1 strook e 2 blokken en een strook a tot een rij 
aan elkaar stikken. Dit is de bovenste rand (7a). 

Voor de onderste rand stikt u 1 strook a, 2 blokken,  
1 strook c, 2 blokken en 1 strook a tot een rij aan elkaar (7b).

Voor de vertikale randen stikt u 1 strook b, 2 blokken, 1 
strook f 2 blokken en een strook d tot een rij aan elkaar (7c).
De quilttop is nu klaar. Het voorbeeld is op de longarm door-
gequilt met een overallpatroon.
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Aanbieding batikstoffen januari
Voor deze quilt heeft u 20 verschil-
lende batikstoffen nodig. Als u 
binnenkomt in onze winkel, ziet u 
meteen rechts onze batikhoek. De 
keuze is reuze. Ook in de webshop 
kunt u ze vinden. In januari krijgt u 
op alle batiks 20% korting.

Dubbelbreed voor de achterkant
Ook voor de achterkant van uw 
quilt hebben we dubbelbrede 
batiks in ons assortiment, zodat u 
geen naden ziet. 

Bamboe tussenvulling van Winline
Batikstoffen zijn van zichzelf wat 
stugger. Ze zijn daarom goed te 
combineren met een soepele  
tussenvulling zoals die van  
Winline, gemaakt van bamboe.  
Zo heeft u toch een soepele quilt.

Al jaren verkopen wij 100% bamboo vulling van Winline. 
Na lang zonder gezeten te hebben is nu de bamboe weer 
leverbaar op rol in de breedtes 240 en 300 cm breed. Winline 
heeft nu ook een iets dikkere variant uitgebracht, deze heeft 
meer volume en pufft dus iets meer. Ook deze is nu lever-
baar in 240 en 300 cm breed.


