Miniquiltjes

Niveau

• Patroon 23 / december 2020

A4-quiltjes
Deze maand doen we totaal wat anders. We hebben zoveel leuke hangers, huisjes en
mogelijkheden om kleine quiltjes te showen dat we dat maar eens doen.
De quiltjes die u hier ziet zijn allemaal de maat van een A4.
Het leuke is dat iedereen van het personeel zo enthousiast werd dat we nu
verschillende voorbeelden hebben.
Dit maandpatroon is vooral voor de inspiratie. We hebben Carmini’s
kerstboomquiltje uitgewerkt voor deze maand.
Kerstboompje
Carmini heeft dit kerstboompje uitgewerkt met de paperpiecing
methode. Het boompje is in de naad doorgestikt en weer versierd met
kettinkjes en bedels.
Benodigdheden
•
Het patroon. Dit vindt u op www.machinequilting.nl/downloads.
•
L11 of theezakjespapier
•
Verschillende (kerst)stoffen
•
Hanger of huisje. Dit vindt u op: www.machinequilting.nl/webshop
Klik dan op > Cards and gifts > Quilt hangers
•
Evt ook bedels en kettinkjes van www.creatotaal.nl

Stap 1
Print het patroon 2x uit. Teken het
over op L11 of theezakjespapier
in spiegelbeeld. Houd een 2 cm
tussenruimte tussen elke baan
waar een nieuwe letter in staat (Zie
afb. 1). Knip alle delen los (alle A, B
enz aan elkaar laten). De kant waar
op getekend is wordt de naaikant,
de andere kant is de kant waar de
stoffen op komen.
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Stap 2
A1
A3
1
Knip de patroondelen 1x uit het
A2
papier. Neem de patroondeeltjes
over op stof met ruime naad. Let op dat de goede kant van
de stof wordt geknipt zoals het geprinte patroon, let op
spiegelbeeld.

van A1 of A3 valt. Als het goed past stikken we op de kant
van de lijnen de lijn tussen A2 en A1 , start en stop 2 steekjes
voor en na de lijn. Naai zo de vakken A t/m F.
Stap 4
Zet alle rijen aan elkaar, A, B enz t/m F. Naai daarna een
bordertje erom heen. Eeerst boven en onder daarna rechts
en links.
Stap 5
Neem een stukje tussenvulling en achterkant en stik de
boom in de naad door, stik ook de borderlijn door.
Stap 6
Versier de boom en bies het quiltje af. Maak een klein tunneltje zodat het opgehangen kan worden in het huisje.

Stap 3
Neem elke keer het middelste lapje. Eerst A2, B2 enz. Leg de
stof zo dat de lijnen heel A2 overlappen. Draai het werkje
om en zet een speld door de getekende lijn. Draai terug en
leg het volgende lapje met de goede kant naar beneden op
lapje 1. Leg het zo neer dat als je omklapt het over de lijnen
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Hexagonboompje (a)
Het hexagonboompje is gemaakt met 1 inch hexagons. Jose heeft er lampjes ingenaaid en versierd met bedels van Creatotaal.

e

f

Collagequiltje (b)
Elly heeft een twee kleine collagequiltjes gemaakt. Het is heel makkelijk om een patroontje te
vinden. Deze is gemaakt op basis van een kleurplaat van internet. Hij is op de naaimachine doorgestikt met een ongelijk raster.
Dreamcatcher (c)
Dit is een miniatuurversie van de dreamcatcher quilt.
Pauwen (d)
Marjo heeft deze mooie pauwen geappliqueerd en met de hand doorgequilt.
Borduurwerkje (e)
Anja had nog een leuk klein borduurwerkje dat prachtig uitkomt in het huisje.
Elfjes (f )
Tonia heeft van de Elderberry Flower Fairies 8059 multi stof (michael Miller) 4 paneltjes gemaakt.
Ze kunnnen onder elkaar gehangen worden aan een leuk kleerhangertje of per stuk in het huisje.
Tonia heeft ze versierd met bedels en als ze ze onder elkaar hangt, gebruikt ze daar ook speciale
haakjes voor.

Mini patronen in de webshop
U vindt vele kleine quiltpatroontjes op onze
site.
www.machinequilting.nl/webshop
Klik dan op > quiltkits en quiltpatronen
> mini patroontjes

Hangers en huisjes
Ook hebben we vele leuke hangers en huisjes
(huisje als bouwpakketje bij ons te koop voor
€15) om een kleine quilt op te hangen.
www.machinequilting.nl/webshop
Klik dan op > Cards and gifts > Quilt hangers
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