Project PATCHWORK-TEGELS 2020

BELANGRIJK

Meet de maten van het quiltblokken na het printen van elke opdracht!
Blokmaat 20 x 20 cm zonder naadtoeslag van 0,75 cm
Blok 16 – applicatie uitdaging!
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Blok 17 - kan zowel als patchworkblok én applicatie worden gedaan (stof 5 als achtergrond)

2020 © De Quilterie

Blok 18 - applicatie

Deze keer 2 extra blokken, zodat u de quilt 3 x 6 blokken kan maken.
Quilt de blokken door.
Foto’s van de quilt en blokken zijn te zien op Facebookpagina: Quilterie project 2020.
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Uitleg Quilt-as-you-go methode:
De stof voor deze tussenstroken zijn n et meegerekend in uw stofpakket, tenzij u dit extra had meebesteld.
De stof kan bijbesteld worden.
Snijd/ knip alle doorgequilte blokken op maat 21,5 cm x 21,5 cm ( 20 cm plus aan beide zijde 0,75 naadtoeslag!)
Wat als de afmeting van de blokken niet meer 20 cm is? Door het quilten trekt het blok samen, ook bij mij zit er
maatverschil in, zeker bij de patchworkblokken ( ik hoor iedereen zuchten van opluchting).
Meet alle blokken na en maak er van 19,5 cm van of 19 cm plus 0,75 naadtoeslag!
Meet liever 1x teveel, dan te weinig!
Leg de blokken neer zoals ze in de quilt moeten komen, kijk naar kleur, vorm, ga op je gevoel af. FOTO 1
Bij 16 blokken wordt het 4 rijen van 4 blokken en bij 18 blokken 3 rijen van 6 blokken.

Er zijn verschillende quilt-as-you-go methodes maar deze is het meest toepasbaar.
Snijd stroken van 3 cm breed voor de voorkant en 4,5 cm breed voor de achterzijde van de quilt.
De lengte van de stroken zijn 21,5 cm lang en we hebben er 12 nodig. (Ook als u 18 blokken maakt)
Voor de 4x4 blokkenquilt 3 lange stroken snijden van 3 cm en 4,5 cm breed, met een lengte van 86 cm.
Voor de 3x6 blokken quilt 5 lange stroken zijden van 3 cm en 4,5 cm breed, met een lengte van 64,5 cm.

Strijk/pers de stroken van 4,5 cm breed met de goede kant naar buiten dubbel.
We zetten de blokken rij-voor-rij aan elkaar, dus let op de naaivolgorde. We naaien alles met een naadbreedte van 0,75 cm.
Speld de strook van 3 cm x 21,5 cm lengte langs de zijkant op de goede kant van het blok, daar waar een quiltblok naast moet komen.
Aan de onderzijde van ditzelfde blok spelden we de dubbel gestreken strook met de rafelrand langs de rafelkant van het blok (foto 2)en
naai ze beide tegelijk vast met een naadtoeslag van 0,75 cm (op naaimachine). Foto 4
Het blok wat er tegenaan komt, speld je aan de bovenste strook vast (die van 3 cm), goede kanten op elkaar en naai dit vast. Foto 5,6,
7en 8.
Op foto 9 zie je de voorzijde.
Aan de achterzijde kan de bies over de naad worden geslagen en met de hand vastgezet worden. Foto 11
De naadtoeslagen vallen netjes glad (even glad strijken) onder de bies aan de achterkant. Foto 10
Zet blok voor blok aan elkaar en maak rijen. Foto 12 Naai alle rijen aan elkaar, op dezelfde manier maar dan met de lange stroken.
Let op dat de stroken recht tegen over elkaar zitten.
Afwerkbies rondom aan zetten:
Voor deze afwerkbies stroken snijden van 6 cm breed, lengte is ongeveer 30 cm meer de omtrek van de quilt.
Zet alle stroken schuin aan elkaar tot de gehele omtrek en strijk deze dubbel. Naai de bies rondom de quilt.
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