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Lidy: Toen ik deze mooie, katoenen, indigoachtige stoffen zag was ik meteen geïnspireerd om een quilt te gaan maken.
De meeste huisdieren vinden het heerlijk om op iets zachts te liggen. Toen mijn dochter een hond kreeg maakte ik voor
haar hond een kleedje, een mini quilt. Het is makkelijk mee te nemen en zo kan ze, waar ze ook gaat, de hond op haar
eigen kleedje laten liggen.
Met een foto, die je heel eenvoudig zelf op stof af kunt drukken, maak je het helemaal eigen. Het quiltje stik je door op de
naaimachine.
Ik maakte een kleine quilt maar je kunt heel gemakkelijk een grote quilt maken waar je zelf, of samen met je huisdier,
op of onder kunt kruipen.
Benodigdheden:
Stof: blauw/wit
A. BARIA_ 2K 25 x 150 cm
B. SADI_1K 25 x 150 cm
C. ZAO _1K 35 cm x 150 cm
D. Donker blauw katoen 0,50 x 150
Photofabric
Gütermann naaigaren
Clover wonderclips
Volumevlies 248 2 x 55 cm x 110 cm
Gereedschap:
Schaar en een snijmat
kopspelden of veiligheidsspelden
Eventueel krijt of textielstift
Naaimachine.
Werkwijze:
Knip of snij stroken van 8 cm van de stof A, B en C. (top)
Knip uit stof C nog 2 stroken van 8 x 150 cm (bies voor de rand)
Knip uit de vlieseline (een lap) 2 x, 55 x 110 cm (Bij dun vlies 2 stukken knippen en op elkaar leggen) (tussen laag)
Knip uit stof D een lap van 55 x 110 cm. (onder kant)
Leg de stroken netjes op elkaar en snij of knip van de stroken lapjes van:
E. 8 x 10 cm
F. 8 x 15 cm
G. 8 x 20 cm
H. 8 x 25 cm
Verdeel de lapjes in 8 stapeltjes, van elke maat, E. F. G. H., 1 lapje op elk stapeltje.
Nu ga je puzzelen. Leg 8 rijen met 4 lapjes van de verschillende maten en dessins in elke rij.
Probeer verschillende maten en dessins naast elkaar te leggen. Als je klaar bent kun je er een foto van maken, zo heb je
een mooi overzicht en kun je goed controleren of het resultaat naar je zin is.
Speld papiertjes met nr, 1 t/m 8, op elke rij zodat je alle stroken op de goede volgorde terug kunt leggen.
Naai de lapjes aan elkaar. Strijk de naden open.
Naai nu de 8 stroken 1 voor 1 aan elkaar. Strijk de naden open.
Je hebt nu een lap van 51 x 65.
Leg nu alle lagen stof op elkaar;
Onder kant. D; donkerblauw, goede kant naar onder.
Tussenlaag. Vlieseline.
Top. Quilt. Goede kant naar boven.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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De tussen- en onderlaag zijn groter dan je toplaag, de overtollige stof en vlies knip je weg als je helemaal klaar bent met
doorstikken.
Speld van uit het midden de 3 lagen goed op elkaar.
Stik de stoffen op de naaimachine door, begin vanuit het midden in de middennaad. Stik, precies in de naad. Van hier uit
stik je elke volgend stiksel ongeveer op ongeveer 1,2 cm door. Als je je naald van je naaimachine niet kun verplaatsen dan
kun je de breedte van je naaimachinevoetje gebruiken. Eventueel kun je ook lijnen trekken met een verdwijnstift of krijt.
Of stik de quilt door op de breedte die je zelf mooi vindt.
Controleer na elk stiksel of de verschillende lagen nog mooi strak liggen en er geen plooitjes ontstaan.
Als de hele quilt is doorgestikt snij of knip je de overtollige vlieseline en stof van de achterkant weg.
Print nu de foto van je dier op PhotoFabric. Dit is geweldig, het is katoenen stof op papier. Het vel papier met stof kun je
zo in de papier la van je printer kan leggen. Print de foto, haal de stof van het papier. Vouw nu van de 2 randen die op de
quilt komen de stof 1 cm om, leg de ander 2 kanten gelijk met een hoek van je quilt. Stik de 2 randen die zijn
omgevouwen vast.
Afwerkbies:
Stik de stroken voor de afwerk bies aan elkaar. Strijk de naden open en vouw de strook over de hele lengte dubbel en
strijk de vouw.
Leg de strook met de open kant tegen de rand van de bovenkant van de quilt. Stik de strook vast tot 1 cm van de hoek.
Vouw de bies nu naar opzij om (foto 1) en vouw hem weer terug langs de volgende lange kant, (foto 2) zodat er een mooie
hoek ontstaat.
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Doe dit ook met de andere hoeken, vouw het einde van de strook 1 cm om en leg de bies om het begin van de strook
heen, stik vast.
Vouw de strook naar de verkeerde kant, vouw de hoeken mooi in 45 graden. Speld of zet de bies vast met wonderclips en
naai de bies met de hand en kleine steekjes vast.
Zelf had ik eerst voor een donkere blauwe bies gekozen zoals je kunt zien op de foto’s, ik vond uiteindelijk een bies in
dezelfde kleur mooier.
Veel plezier met je quilt.
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