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Deze versneden ninepatch-quilt is de allereerste quilt van 
mijn dochter Heleen. Ze maakte de top in zwart-wit / wit-
zwart met een groen-blauwe batikstof voor het accentblok. 
Daardoor lijkt het alsof er 2 verschillende accentsto� en zijn 
gebruikt. Tonia heeft een roze / oranje variant gemaakt met 
een accentstof van knalroze zijde (rechts). Zo leuk om het-
zelfde patroon in totaal verschillende kleuren te zien.

Benodigdheden 
(Voor een quilt van 200 x 200 cm)

U heeft nodig:
• 11 long quarters in kleur 1
• 11 long quarters in kleur 2
• 70 cm van een 110 cm brede accentstof, 

dit kan een derde kleur zijn.

Stap 1 
Snijd van de long quarters vierkanten van 11 x 11 cm. U 
krijgt 214 vierkanten in kleur 1 (a) en 214 in kleur 2 (b). Snijd 
van de accentstof 49 vierkanten van 11 x 11 cm (c). 

Stap 2
Maak nu 2 verschillende blokken van 9 vierkanten, blok X en 
blok Y. U begint met de rijen (afb. 2a). 
• Voor blok X maakt u 3 rijen met aba | bcb | aba. 

(Voor de letters, zie stap 1)
• Voor blok Y maakt u 3 rijen met bab | aca | bab. 

Stik de rijen aan elkaar (afb. 2b). Maak 49 van deze 
ninepatchblokken.
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Heleens ontwerp
Zwart-wit met een batik als accentstof

Tonia’s quilt
Met felle kleuren een heel andere uitstraling
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Stap 3
Strijk de blokken en snijd ze in vier kleinere blokken (afb. 3). 
Het accentblok wordt zo  in vieren gesneden.

Stap 4
Speel en schuif daarna met de blokken. In afb. 4a ziet u twee 
voorbeelden. Het is het mooiste als er een ritme ontstaat. 
Maak 14 rijen van 14 blokken. In afb. 4b ziet u 2 van de 14 
rijen, zodat het verspringende patroon duidelijk wordt. 

Stap 5
Zet de rijen aan elkaar. Uw quilttop is nu klaar.

Tips

Snijliniaal
Deze quilt is nog makkelijker te 
maken met deze handige snij-liniaal, 
de Omnigrid 20 x 20 cm. U vindt 
onze snijlinialen in de webshop bij 
Quiltbenodigdheden in categorie 
Snijmaterialen.

Zoeken op kleur
Wist u dat u in de webshop ook op kleur kunt zoeken?
Kies sto� en 110 cm of dubbelbrede sto� en in de webshop. 
Tussen de categorieën vindt u hier ook gesorteerd op kleur.

We hebben een aantal sto� en uitgelicht die goed met elkaar 
combineren in deze ninepatch-quilt. 
Wilt u hulp bij het uitzoeken van de sto� en?
Wij helpen graag op wat voor manier dan ook.
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