Fossil Fern 3D-quilt

Alle niveaus
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Het is al meer dan 20 jaar geleden dat ik lapjes spaarde van
10x10 cm en het kleine quiltje maakte met deze vouwtechniek. Ik vond het quiltje weer in de kast en dacht: ‘Hier wil
ik een maandpatroon van maken.’ Ik zocht een mooie serie
stoffen om te gebruiken en met het charmpack van Fossil
Fern was ik direct klaar. 100 verschillende en dat is wat deze
quilt zo bijzonder maakt. Toen koos ik voor 8 x 8 vierkantjes
en nu voor 8 x12 vierkantjes. Ook de border is anders geworden. Het is even een handigheidje maar dan heb je ook snel
een leuke top in elkaar.
Benodigdheden
(Voor een quilt van 95 x 140 cm)
• 1 charmpack Fossil Fern van 100 stuks.
• 2,25 m x 110 cm breed van een zwarte effen stof.
Mag batik zijn of zwart van de Kona-serie van Robert
Kaufman.

^ Quilt van nu
< Quilt uit 2000

+
Er gaan 16
vierkanten uit
de breedte
van de stof.
(110 cm)

Stap 1
Snijd alle 100 vierkanten van het charmpack naar 10 x 10 cm
(afb 1a). Dit is patroondeel A.
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Bewaar alle strookjes die eraf komen goed, die gebruiken we
voor de afwerkbies.
We gaan van de zwarte stof vierkanten snijden van 6,5 x 6,5
cm. Dit is patroondeel B (1b). Maak het jezelf makkelijk door
lange stroken te snijden van 6,5 cm breed (1c). Leg er 2 op elkaar en snijd dan de vierkanten van 6,5 cm (1d). U heeft dan
direct setjes van 2.
De quilt heeft 100 gekleurde vierkantjes. Per gekleurd vierkantje heeft u 4 zwarte vierkanten nodig, dus in totaal 400
stuks! Er gaan 16 zwarte vierkanten uit de breedte van de
stof (110 cm). 16 x 25 = 400. Snijd daarom 25 stroken van 6,5
x 110 cm.

Snijd 25 stroken van 6,5 cm.
(25 x 6,5 = 162,5 cm lengte nodig van zwarte stof )

1d
Snijd 16 vierkanten van elke strook (6,5 x 6,5 cm)

Stap 2
Vouw een deel A van 10 x 10 dubbel met de goede kant naar
buiten (2a). Leg een patroondeel B (met de goede kant op
goede kant van A), in een hoek met open naden. Leg 1 deel
boven en 1 deel onder zo dat deel A er tussen komt te liggen
(2b). In de afbeeldingen liggen de lapjes niet recht op elkaar
om de stapeling te laten zien. Legt u ze wel recht op elkaar.
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2b

Deel B is langer dan deel A. Naai nu de zijkant met halve cm
naad aan elkaar vast (2c).
Herhaal dit aan de andere kant (2d).

2c

Leg alles neer en ga daarna de horizontale rijen aan elkaar
zetten (3).

2d

Nu komt er de truc dat je deel A straks als gevouwen naar
voren ziet komen. Vouw de patroondelen B naar buiten. Nu
kan je het gevormde zakje openen en uittrekken. Leg nu
de naden van B op elkaar en speld vast precies in de naad
(2e). 1 naad naar rechts en 1 naar links dan krijg je een mooi
kruispunt. Stik deze lange naad met een halve cm (haaks op
de andere naad.)
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Openvouwen en je hebt een nieuw vierkant met de fossil
stof als reliëf erop.

Let hierbij op dat steeds de naden naar rechts en links gaan
zodat de kruispunten mooi in elkaar vallen. Strijk de rijen
voor de volgende stap.
Naai de horizontale rijen aan elkaar, let hierbij weer op de
naden.
Border en binding
Stik alle reststrookjes aan elkaar tot een lange kleurige strook
en strijk. Na het doorquilten heb ik deze strook tussen de
binding en de top gelegd voor een mooi accent.

Stap 3
Het in elkaar zetten: Ik heb zelf gekozen voor 8 blokjes horizontaal en 12 verticaal. Toen ben ik gaan spelen met de kleuren. Wat een mogelijkheden! Doe vooral wat u mooi vindt.
Je kunt ook 10 x 10 rijen maken, dan krijg je een vierkante
quilt. Een uitdaging, maar o wat kan je hier veel verschil mee
maken.

Fossil Fern
• Charmpack Fossil Fern van Benartex bevat 100
batikstoffen van 5 x 5 “.
• We hebben van deze serie ook een layercake (10 x 10 “ of
25 x 25 cm) in 2 kleurstellingen en een jellyrol!
• U vindt deze producten in de webshop onder > pre-cuts

Strijk de top nu en meet de quilt door het midden op. Snijd
stroken van 6,5 cm breed voor de border om de quilt. Naai
eerst de bovenste, meet dan weer de quilt op en naai de
rechter en linker zijkant.
Doorquilten
Ik heb hem doorgequilt met een bloemmotief in alleen het
zwart. Dan komen de kleurige Fossilstoffen er als een kussentje bovenop te liggen.

We hebben alle dubbelbrede stoffen van Fossil Fern die
verkrijgbaar zijn.
(zie plaatjesrij)
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