Tulpen voor Oekraine

www.quiltatelierwendyvosters.nl
Patroon is te downloaden als u belooft 5,- te doneren aan
Samen in actie voor Oekraine
https://giro555.nl/

Applicatiequiltje 44 cm x 44 cm
Blokmaat 30 cm x 30 cm
U heeft nodig voor dit quiltje:
 1 Fat Quarter donkerblauw voor achtergrond en enkele afwerkbies
(een dubbelgevouwen afwerkbies is te grof voor zo'n klein quiltje)
 1 Fat Quarter blauw ruitje voor brede border en bandje om de steel
 13 cm x 40 cm geel voor smalle binnenborder
 1 Fat Quarter lichtgroen voor stelen
 ½ Fat Quarter groen voor blaadjes
 restjes blauw en geel voor tulpen
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Snijd een vierkant uit de donkerblauwe achtergrondstof van 31,5 cm bij 31,5 cm
(incl naadtoeslag). Vouw het blok horizontaal en verticaal doormidden en strijk er
een vouwtje in zodat u precies kunt zien waar het midden zit. (Zie de rode
stippellijn op de tekening hieronder)
Appliqueer de patroondelen met strijkbaar applicatievlies op het blok zoals het
voorbeeld hieronder
•
•
•

de blaadjes zijn allemaal hetzelfde
de onderstelen (onder het blauwe bandje) zijn alle 5 hetzelfde
er zijn maar 2 verschillende bloemen

LET OP:
Ik begrijp dat de (boven)stelen een wirwar van patroondelen zijn, daarom heb ik ze
genummerd. De steel helemaal links is steel nr. 1. Daarna worden ze met de klok
mee genummerd, richting de laatste steel aan de rechterkant. Nummer ze dus
goed als u ze overneemt op het applicatievlies !
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(applicatiedelen staan altijd in spiegelbeeld)
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Maak de bloemen van verschillende blauwe en gele stofjes:

Bloem
Knip 7 x

Deze bloemversiering
borduren op de tulpen

Ondersteel
Knip 5 x
Blad.
Knip 19 x

Bloem
Knip 4 x

Middenstrik
Knip 1 x

(naar gelang u
mooi vindt)

Snijd voor de dunne gele
binnenborder strips van 2
cm breed (inclusief
naadtoeslag)
Snijd voor de blauwe
border strips van 7 cm
breed (inclusief
naadtoeslag)
Snijd voor de donkerblauwe
(enkele) afwerkbies strips
van 3 cm breed (inclusief
naadtoeslag)
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