Country quilt
10 jaar PatronenPost !

Als bedankje deel ik leuke
ansichtkaarten uit, de term
"Happy Quilting" kennen we
allemaal, toch ? De afbeelding
op de ansichtkaart is van deze
quilt, één van de meest
succesvolle patronen uit de
geschiedenis van "het Postje"...
De PatronenPost gaat van
opzet íets veranderen, ik hoop
dat u -als trouwe lezer- er
weer nét zoveel plezier aan
gaat beleven als ik tijdens
maken van al die patronen en
quilts ! DANKJEWEL girls...
Maat van de quilt: 80 cm x 95 cm
U kunt deze quiltblokken maken van allerhande stofjes: gewoon restjes en hapjes uit uw
Fat Quarter verzameling. Kies een mooie romantische randstof (u heeft daarvan 85 cm
x 110 cm nodig voor border en afwerkbiezen) en combineer daarbij ruiten, streepjes,
bloemen en bolletjes gewoon door elkaar. De rand zorgt ervoor dat de quilt zijn
uitstraling krijgt. Voor één sterblok heeft u voor de achtergrond aan 1 Fat Quarter
voldoende. (Gebruik 2 verschillende crèmekleurige achtergrondstoffen voor beide
blokken, dit versterkt de country-uitstraling.) Voor de achtergrond van de grote
bloemenvaas (applicatie) heeft u 8 lapjes van 16,5 cm bij 16,5 cm nodig. Verder heeft u
80 cm x 30 cm applicatievlies nodig (Vlisofix of het wat beter plakkende Steam-aseam2.)

Blok 1
Maak 2 x
in verschillende
kleurencombinaties

Blok 2
Maak 4 x
in verschillende
kleurencombinaties

B

Blok 1 – Maak dit blok 2x in verschillende
kleuren
Instructies voor het maken van één blok:
Dit blok bestaat uit een:
deel A (maak dit deel 4x)
deel B (maak dit deel ook 4x)
en een deel C (maak dit 1x)
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2 stukjes:
Zet de 2 delen
volgens voorbeeld
aan elkaar.

Deel A
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Pas op:
paperpiecingmallen
staan altijd in
spiegelbeeld

2
Deel A (2e stukje)
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Deel B

Deel B
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Deel C bestaat uit
2 stukjes.
Zet de 2 stukken
volgens voorbeeld
aan elkaar.

2

Deel C
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Deel C (2e stukje)

2

Blok 2 – Maak dit Log Cabinblok 4x in verschillende kleurencombinaties
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Snijd 8 crèmekleurige lapjes van 16,5 cm x 16,5 cm. Varieer een
beetje met de tint, want dat geeft een countrylook. (zie foto)
Naai ze volgens voorbeeld aan elkaar
en naai dit deel rechts van de 2 blokken en onder aan de 4 Log
Cabin blokken. U kunt nu gaan appliqueren. (De vaas steekt een
stukje over de rand van deze 8 blokjes heen.)

Werkwijze applicatieblok
(Belangrijk: applicatiemallen zijn altijd in
spiegelbeeld afgedrukt.)
Kijk naar de mallen:
• we beginnen met de delen die op de
achtergrond te zien zijn: Begin met
middelste-blad-onder en het rechter
blad op de stof te leggen
• leg de stelen neer volgens voorbeeld
(ze zijn van links naar rechts
genummerd zodat u weet welke steel
op welke plaats moet komen)
• leg nu de vaas op zijn plaats
• leg de bloemen bovenaan de stelen,
eerst de onderste bloembladeren en
daarbovenop het bovenstuk
• leg nu de 2 overige bladeren aan de
stelen
• leg als laatste de 3 bolversieringen
op de vaas en het randje op de voet
van de vaas.

Liggen alle delen goed ? Even vaststrijken en u kunt de applicatiedelen afwerken met een stiksteek op het randje of een festonsteek.
***
Snijd voor de border 4 strippen van 12,5 cm breed. Naai eerst de border
aan de zijkanten en daarna aan de boven- en onderkant. Sandwich uw
quilt en quilt als gewenst. Snijd voor de dubbele afwerkbies strippen van
6 cm breed.

Blok 1 (sterblok) en blok 2
(Log Cabin) vormen samen
een leuke tafelloper !
Leuk met Japanse stofjes !

Tip:
Gebruik
verschillende
stofjes voor de
bloemen,
bladeren en
stelen. Dat trekt
de aandacht naar
de quilt, want er
is veel te zien !

Bovenstuk
van de bloem
(4 x)

Onderste
bloembladeren
(4 x)
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Vaas
Blad in het
midden
(bovenaan)

Blad aan de
linkerkant

Blad aan de
rechterkant

Bolversiering
op de vaas
(3 x)

Middelste
blad
(onder)
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Randversiering

Testvlak voor de printer 15 cm x 15 cm

