
Tussenvullingen
& vliezen

Dit tuenvullingboekje is een praktische hulp bij het kiezen wat u nodig hebt 
voor uw project. Met de handige inhoudsopgave kunt u alles makkelijk 
vinden. Alle veranderingen aan ons assortiment zijn erin opgenomen. We 
wensen u veel quilt-plezier.

Machinaal quilten 
Winkel | Webshop | SewEzi 

Cursussen | Bees
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Inleiding
De toepassing
U denkt misschien: Waarom zoveel verschillende tussenvullingen? Ik zeg 
altijd dat er zoveel tussenvullingen zijn als toepassingen. Een klassieke 
toepassing is aan de wand, op bed of op de bank, maar quilts worden ook 
gebruikt als boxkleed, knuffeldeken, kinderquilt, tafelkleed, placemat of 
pannenlap. 
Een quilt aan de wand moet strak hangen, terwijl een quilt waar u onder 
slaapt puffig en drapeerbaar mag zijn. In dit boekje hebben we met symbo-
len aangegeven voor welke toepassing elke tussenvulling geschikt is.

Het materiaal
Als u de toepassing heeft bepaald, gaan we nadenken of we een tussenvul-
ling van synthetisch materiaal willen of een natuurproduct. Daarna hebben 
we nog de keuze uit plat, dun, dik of puffig. Ook hebben we gebleekte en 
zwarte tussenvulling, voor als u lichte of juist donkere stoffen heeft gebruikt 
in uw quilttop. U voorkomt daarmee dat de kleur van de tussenvulling door 
de stof heen te zien is.

Natuurlijk hebben we ondertussen onze voorkeur voor bepaalde vullingen. 
Het fijne bijvoorbeeld van alle soorten Quilters Dream is dat ze allemaal zijn 
voorgewassen en voorgekrompen. Winline Bamboo is weer heel geschikt 
als natuurmateriaal als iemand allergisch is voor stof. 

Nadat u dit gelezen hebt, begrijpt u wel dat we een boekje gemaakt heb-
ben met ons assortiment. U kunt het bewaren en er steeds weer bij pakken, 
om te bekijken wat u nodig heeft voor uw nieuwe quilt. 

Elly Prins      
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Verzamelzakje met tussenvulling-
samples

We kunnen een mooie brochure maken met veel 
uitleg over onze tussenvullingen en vliezen, maar 
het voelen en zien blijft toch het belangrijkste. 
Daarom hebben we een samplerzakje gemaakt met 
ongeveer 20 verschillende tussenvullingen. Van 
elke die wij verkopen een rolletje. Het ideale pakket 
om de verschillen te voelen en misschien even te 
proberen. Het kiezen van een tussenvulling voor 
uw project wordt zo een stuk makkelijker.

Een zakje kost € 5,- en kan worden aangeschaft in winkel en webshop.
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Gebruikte symbolen
Wassymbolen

Doorquilten

geschikt voor 
machinaal quilten

geschikt voor 
met de hand quilten

vooral geschikt voor... niet geschikt voor...

machinewas wolprogramma geen krimp droger lage 
temperatuur

niet in droger plat 
drogen



Materialen
Natuurproducten
Het werken met een tussenvulling van een 
natuurproduct is heel prettig. Deze vullingen zijn soepel, 
zacht, heerlijk drapeerbaar en quilten gemakkelijk. 
Voordeel is dat het ademt, wat fijn is met doorquilten. 
Als u de quilt op bed of bank wilt is het in de winter 
warm en in de zomer heerlijk koel. 

Katoen

Wol

Bamboe

Eucalyptus

Zijde

Polyester

Fleece  
(plastic flessen)

Special fine 
denier poly 
microfiber

Vlies / versteviging
We verkopen een mooie collectie vliezen en verstevigingen die voor verschillende 
toepassingen kunnen worden gebruikt. We hebben strijkbare vliezen, naaivlies, geprint met 
rasters, dun voor paper piecing of juist dik voor bijvoorbeeld tassen. 

Synthetisch
De synthetische tussenvullingen zijn van hoge kwaliteit. 
Niet meer zoals vroeger toen de polyesters nog stug 
en stijf waren en dat je het had over een  ‘wasemkap 
tussenvulling.’  Nu zijn de synthetische vullingen haast 
niet van natuurproducten te onderscheiden wat betreft 
soepelheid en zachtheid. 
De voordelen van synthetische of polyester vullingen is 
dat ze makkelijk te wassen zijn, absoluut niet krimpen 
en anti-allergisch zijn. 

Combinaties
De combinatievullingen zijn ideaal vanwege de zachtheid en soepelheid van het katoen en 
de sterkte van het polyester. Die van Hobbs zijn wat losser geweven, van Quilters Dream zijn 
ze wat compacter.
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Quilters Dream Cotton Request

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €17,- p/m
• King 310 x 310 cm € 56,-

Toepassingen
• speciaal voor tafelkleden en andere  

 dunne projecten
• zomerquilts
• quiltlijnen max. 20 cm uit elkaar

Eigenschappen
• dun
• licht
• zacht
• soepel
• voorgewassen

Materiaal

Doorquilten

Wasvoorschrift

1% krimp 3% krimp

30° 40°

100%

Quilters Dream Cotton Select

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €18,- p/m
• King 310 x 310 cm € 70,-

Toepassingen
• aan de wand
• knopen
• op bed
• op de bank
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte 
• veel gebruikt
• zacht
• soepel
• voorgewassen

Doorquilten

Materiaal

Wasvoorschrift

1% krimp 3% krimp

30° 40°

100%
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Natuurproducten (katoen, wol, bamboe en overige)



100% 80% 20%

Wasvoorschrift

Hobbs Tuscany Cotton Wool

Op rol
• 240 cm breed €21,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• als het quiltwerk duidelijk zichtbaar  

 moet zijn
• quiltlijnen max. 10 cm uit elkaar

Eigenschappen
• meer volume dan Heirloom 80/20
• niet puffig
• zacht
• soepel
• licht van gewicht

Doorquilten

Materiaal

3-5% krimp

Materiaal

Wasvoorschrift

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €21,- p/m
• King 310 x 310 cm €84,25

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• bij intensief quilten ook aan de wand
• quiltlijnen max. 20 cm uit elkaar

Eigenschappen
• puffig
• licht van gewicht
• luxe en natuurlijk warm
• warm in winter, koel in zomer
• voorgewassen

Quilters Dream Wool

Doorquilten

ook voor  
trapunto
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Winline Bamboo

Op rol 
• 240 cm breed €21,- p/m
• King 310 x 310 cm €79,-

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 20 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• superzacht
• soepel
• antiallergisch
• ademend
• warm in winter, koel in zomer

Materiaal

Doorquilten

100% 

30°

Wasvoorschrift

2-5% krimp

Winline Bamboo 6oz 

Op rol 
• 240 cm breed €26,50 p/m
• 304 cm breed €32,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 10 cm uit elkaar

Eigenschappen
• dikkere kwaliteit
• superzacht
• soepel
• licht van gewicht
• antiallergisch
• ademend
• warm in winter, koel in zomer

Materiaal

Doorquilten

100% 

30°

Wasvoorschrift

2-3% krimp
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Natuurproducten (katoen, wol, bamboe en overige) 



Quilters Dream Oriënt

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €22,- p/m
• King 310 x 310 cm €81,50

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 20 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte tot dun
• zacht
• soepel
• antiallergisch
• warm in winter, koel in zomer
• luxe, exotisch materiaal
• voorgewassen

Materiaal

Doorquilten

30°

Wasvoorschrift

3% krimp
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Quilters Dream Poly Request

Materiaal

 

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €12,- p/m
• King 310 x 310 cm € 40,50

Toepassingen
• tafelkleed en dunne projecten
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• dun
• licht in gewicht
• zacht
• soepel

100% 

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°

Quilters Dream Poly Select

Materiaal

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €13,- p/m
• King 310 x 310 cm € 45,25

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• zacht 
• soepel
• ook verkrijgbaar in zwart

100% 

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°
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Synthetisch (fleece, polyester en microfiber)



Quilters Dream Green

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €12,- p/m
• King 310 x 310 cm € 46,75

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• zacht 
• soepel
• let op! Groene kleur kan  

 doorschijnen bij lichte stoffen.

Materiaal

100% 

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°

Quilters Dream Poly Black

Op rol
• 240 cm breed €15,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• zacht
• soepel
• zwart
• ook verkrijgbaar in wit

Materiaal

100% 

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°
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Hobbs Polydown

Materiaal

Op rol
• 300cm breed €13,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• quiltlijnen max. 15 cm uit elkaar

Eigenschappen
• 60 gram
• gewatteerd
• licht
• soepel
• wit

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°

100% 

Quilters Dream Puff

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €15,- p/m
• King 310 x 310 cm €65,-

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• voor boxkleed
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Eigenschappen
• dik, veel volume
• isolerend
• zijdezacht
• licht van gewicht

Doorquilten

Materiaal

 100% 

Wasvoorschrift

40°
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Synthetisch (fleece, polyester en microfiber)



Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• sterk
• zacht
• voorgewassen

Quilters Dream 80/20

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €14,- p/m
• King 310 x 310 cm €60,-

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 20 cm uit elkaar

Materiaal

 

Doorquilten

Wasvoorschrift

40°

80% 20%

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• sterk
• stabiel
• soepel
• geen stretch

Quilters Dream Blend

Doorquilten

Op rol en voorverpakt
• 240 cm breed €16,- p/m
• King 310 x 310 cm €65,-

Toepassingen
• wandquilt
• knopen
• quiltlijnen max. 25 cm uit elkaar

Materiaal

70% 30%

Wasvoorschrift

3% krimp 5% krimp

30° 40°
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Combinatie natuurproduct en synthetisch



Hobbs Heirloom Fusible 80/20

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• plat
• heeft aan 2 kanten een plaklaag die 

d.m.v. strijken tijdelijk plakt
• licht van gewicht vergeleken met   

 katoen 
• los geweven

Op rol
• 240 cm breed €17,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 10 cm uit elkaar

Doorquilten

Wasvoorschrift

3% krimp 5% krimp

30° 40°

Materiaal

80% 20%

Hobbs Heirloom 80/20

Doorquilten

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• plat
• licht van gewicht vergeleken met   

 katoen
• los geweven

Op rol
• 240 cm breed €13,- p/m
• 300 cm breed €18,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 10 cm uit elkaar

Wasvoorschrift

3% krimp 5% krimp

30° 40°

Materiaal

80% 20%
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Combinatie natuurproduct en synthetisch



Hobbs Heirloom Bleached 80/20

Doorquilten

Eigenschappen
• gemiddelde dikte
• plat
• gebleekt
• licht van gewicht vergeleken met   

 katoen
• los geweven

Op rol
• 270 cm breed €17,- p/m

Toepassingen
• op bed
• op de bank
• aan de wand
• quiltlijnen max. 10 cm uit elkaar

Wasvoorschrift

3% krimp 5% krimp

30° 40°

Materiaal

80% 20%
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Toepassingen
• ondergrond voor paper piecing / 

collagequilts / tafelkleden
• kan blijven zitten achter de quilt
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Plakbare Vlieselines

H180 / H200 / H250 / H640 H200
• medium dikte
• sterk maar soepel
• op rol van 90 cm breed | €6,- per m

H250
• dik 
• voor tassen, banden, ceinturen
• ideaal voor applicaties
• sterk en stevig
• vormvast
• op rol van 90 cm breed | €6,- per m

H640
• dikste opstrijkbare volumevlies
• voor doorstikwerk en quilts
• verschuift niet bij quilten
• gemakkelijk te verwerken
• soepel
• op rol van 90 cm breed | €13,- per m

Toepassingen
Ter versteviging op de achterkant van 
de stof te strijken.

Eigenschappen
• plakbaar
• H180 is de dunste en soepel, H640 

is het meest dik en stevig. H200 en 
H250 zitten ertussenin

• hecht perfect
• stabiel

Verschillen

H180
• dun, lichtgewicht
• voorkomt rafelen van zijden stoffen
• sterk maar soepel
• op rol van 90 cm breed | €6,- per m

Tussenvulling-tape

Toepassingen
Plakbaar tape waarmee u tussenvulling 
aan elkaar kunt strijken. Vullingen tegen 
elkaar aanleggen, nooit overlappen! 

Eigenschappen
• dun
• plakbaar

Tussenvulling-tape

Per rol
• 5 cm breed (2 inch) / 27m lang | €11,50
• 2,5 cm (1 inch) / 27m lang | €8,50
• 3,8 cm (1,5 inch) / 9 m lang  

(10 yard) | €8,95
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Bedrukt

Rasterquick  vierkantjes

Rasterquick driehoekjes

Grid plakbaar L11 / H249 / H280

Niet plakbare Vlieselines

Doorquilten

L11
Toepassingen
voor paper piecing en collagequilten

Eigenschappen
• heel dun
• kan met potlood op getekend worden
• wasbaar tot 60°, krimpvrij

Op rol 
op rol van 90 cm breed | €4,- per m

H249
• patchwork en kleding waar haast geen 

volume in gewenst is zoals tafelkleden
• dun
• glad
• wasbaar tot 60°, krimpvrij

Op rol 
op rol van 150 cm breed | €12,- per m

H280
• geschikt voor doorquilten van panels
• een dikke, foamachtige vlieseline
• wasbaar tot 60°, krimpvrij

Op rol 
op rol van 90 cm breed | €8,- per m



Bedrukte Vlieselines
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Eigenschappen
• blijft achter stof zitten
• geschikt voor alle stoffen
• ook om schuingeknipte stofdelen 

exact aan elkaar te naaien

Rasterquick  vierkantjes
Rasterquick driehoekjes
Grid plakbaar

Doorquilten

Verschillen

Rasterquick  vierkantjes
• raster met vierkantjes van 1 cm
• snel oa. log cabin, pineapple blokken 

en andere foundation piecing blokken 
maken

• op rol van 90 cm breed | €6,- per m

Rasterquick driehoekjes
• raster met driehoeken, elke zijde is  

2 cm
• op rol van 90 cm breed | €6,- per m

Quilters Grid Vlieseline
• raster met 1 inch vierkanten
• zeer dun
• plakbaar
• geschikt voor watercolor-quilts
• op rol van 112 cm breed | €9,- per m

Toepassingen
• een tussenvoering voor patchwork 

met opgedrukt blauw raster
• snel en nauwkeurig kunnen werken 
• ideaal voor paper piecing
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Tassenvulling

Style-Vil
Decovil I light
Bosal Double Sided Fusible 

Hobbs Fusible en Vlieseline H640 zijn ook 
geschikt voor tassen. Deze vindt u op 
andere pagina’s.

Doorquilten

Toepassingen
• ontwerpen voor tassen, placemats   

 hoesjes voor brillen, gsm, laptop enz. 
• het werken met driedimensionale   

 effecten 
• voor stabiliteit in hoeden en  

 schoudervullingen
• knutselen

Verschillen

Style-Vil
• schuimkern
• uitstekende naai-eigenschappen
• scheur- en kerfbestendig
• was- en reinigingsbestendig
• op rol van 70 cm breed | €15,- per m

Decovil I light
• voelt leerachtig aan
• scheurvast en maatvast
• kan gevormd worden, ponsbaar
• snijranden blijven stevig
• duurzaam en veerkrachtig
• wasbaar op 30°
• op rol van 90 cm breed | €10,- per m

Bosal Fusible rol
• te gebruiken in een jellyroll-tas met 

methode jellyroll rug
• rol van 2,25 inch / 5.7 cm breed en 25 

m lang | €29,- per stuk

Jelly Roll Rug

Eigenschappen
• per stuk verkrijgbaar
• 2,5 inch breed en 25 yard lang

Bosal voor Jelly Roll & Colossal Round Rug

DoorquiltenMateriaal Toepassingen
voor een jelly roll rug, een spiralend 
kleed. 

Verkrijgbaar in de volgende 
afmetingen
• 2,25 inch x 50 yard 
• 2,5 inch x 50 yard
• 2,5 inch x 25 yard
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Eigenschappen
• isoleert warmte en koude

Toepassingen
• warmte: pannenlappen, onderzet-

ters, ovenwanten, theemutsen en 
thermotassen  
Voor dikke ovenwanten, voeg 100% 
katoenen tussenvulling toe.

• koude: skikleding, mutsen, pantof-
fels ed.

Thermolam en Insul-Bright

Thermo tussenvullingen

Doorquilten

Verschillen

Thermolam
• stevig, compact volumevlies
• kan in de magnetron 
• ook geschikt voor pittenzakken
• ook geschikt in wandkleden die stevig 

en strak moeten hangen
• op rol van 90 cm breed | €7,- p/m

Insul-Bright
• sterke isolerende werking door  

reflecterende metaalfilm
• kan NIET in de magnetron
• ook voor strijkplankhoezen
• op rol van 114 cm breed | €11,- p/m

Eigenschappen
kan na het stikken verwijderd worden

Toepassingen
• versteviging voor applicaties
• machinaal borduren

Soluvlies en Stik en trek

Doorquilten

Verschillen

Soluvlies
• stevig, niet glad 
• een in koud water oplosbare vlieseline
• op rol van 90 cm breed | €5,- p/m

Stik en Trek
• kan na het stikken weer verwijderd 

worden door los te trekken
• op rol van 90 cm breed | €3,- p/m

Borduren
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Lite Steam A seam 2 en 
Steam A seam 2

Toepassingen
collagequilten 

Eigenschappen
• superdun
• dubbelzijdig plakbaar 
• papier aan beide zijden, waardoor u 

niet in spiegelbeeld hoeft te werken.
• herplaatsbaar als een post-it
• plaatsing pas definitief na strijken
• applicatie blijft soepel
• rafelt niet

Verschillen

Lite Steam a Seam 2
• voor lichtere stoffen
• soepel
• dun
• op rol van 60 cm breed | €17 per m
• 5 vellen 9 x 12 inch | €6,95

Steam a Seam 2
• voor zwaardere stoffen, papier, karton, 

hout en glas
• stevig
• 5 vellen 9 x 12 inch | €6,95

Vlieseline Vliesofix

Toepassingen
applicaties 

Eigenschappen
• superdun
• dubbelzijdig plakbaar 
• op een papieren ondergrond 
• stevige applicatie

Op rol
45 cm breed | €5,- per m

Dubbelzijdig plakvlies
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Theezakjespapier

Toepassingen
paper piecing 

Eigenschappen
• tekent gemakkelijk
• stevig
• zeer dun papier
• blijft achter de quilt zitten
• rekt niet

Op rol
100 cm breed | €5,- per 2 m

Freezer paper

Toepassingen
• patchwork en applicatiepatronen
• tijdelijk verstevigen van stof

Eigenschappen
• papier met plastic laagje
• kan tijdelijk op stof worden gestreken, 

zonder de stof te beschadigen en 
zonder een plaklaag achter te laten

• meerdere keren te gebruiken

Per rol
rol van 38 cm x 12 m | €9,50 per stuk

Papier

Foundation paper

Toepassingen
paper piecing

Eigenschappen
• printbaar
• hoge kwaliteit
• ruwe textuur, waardoor voetje niet 

blijft hangen
• makkelijk weg te trekken
• gerecycled papier
• geschikt voor inktjet en laserprinter

Per pak
100 vellen | 8,5 x 11 inch (letter-formaat)
€18,-



SewEzi naaitafels

SewEzi is de ideale comfortabele naaitafel. 
Wanneer u uw naaimachine op een tafel 
heeft staan, is uw houding niet optimaal 
en liggen nek en schouderklachten op de 
loer. Bij een SewEzi naaimachinetafel is uw 
naaimachine verzonken in de tafel, waardoor 
u een comfortabele werkhouding heeft. 

www.sewezi.nl

Snel en makkelijk bestellen! Tussenvulling en nog veel meer.  
www.machinequilting.nl/webshop

Laat uw quilt professioneel 
door ons doorquilten! 

Met onze 21 jaar ervaring in professioneel 
doorquilten, hebben we veel expertise opge-
bouwd. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop.  
U kiest of u uw quilt met een overallpatroon, 
freehand gequilt of alleen gesandwicht wilt 
hebben. Zitten we te ver voor u?  
Opsturen kan ook.

Panelstoffen 
110

Quiltbeno-
digdheden

Aanbiedingen

Pre-cuts

Patronen, kits 
en boeken

Mondkapjes

Maand-
patronen

Linialen

Garens

Stoffen
275cm

Stoffen 110 
en afwijkend

Tussenvulling

Cards and 
Gifts



Machinaal quilten 
Winkel | Webshop | SewEzi 

Cursussen | Bees

Contact

Elly Prins Machinequilting
Rokkeveenseweg 44 b
2712 XZ Zoetermeer
The Netherlands

www.machinequilting.nl
info@machinequilting.nl 
+31(0) 79 361 6020

Webshop, winkel en beurzen

In onze webshop kunt u de tussenvullingen en al onze andere artikelen bestellen. 
Bij bestellingen vanaf €50,- rekenen we geen verzendkosten binnen Nederland. 
Verzenden naar België kost altijd €7,50.
Ook kunt u langskomen in onze winkel in Zoetermeer.

In de agenda op de website vindt u de data en locaties waar wij met onze winkel 
staan tijdens beurzen en andere evenementen. We nemen dan een groot gedeelte 
van onze collectie tussenvullingen mee.

Direct naar de tussenvullingen in de webshop: 
www.machinequilting.nl/webshop/tussenvulling

© 2021 | Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.


