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Winter thee – Winter Tea 
 

Quilt in a Day of December 2014 by Quiltshop 100 rozen started as a tea 

bag. The nearest block form for a tea bag is called house. 

 

De maat van de quilt is 83 bij 104 cm. The quilt size is 34 x 42 inch. 
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      Onderstaande maten zijn exclusief naad. 

De quilt is 83 cm x 104 cm. 

De blokken zijn 10 cm x 8 cm. 

Het middenstuk is 64 cm x 85 cm. 

Rand 1: Punten naar buiten rand is 3,5 cm, t/m deze rand is de quilt 71 cm x 92 cm. 

Rand 2: Grote en kleine punten naar buiten 5 cm, t/m deze rand 81 cm x 102 cm. 

 

The finished sizes are: 

The quilt size is 34 inch x 42 inch 

The block size is approximaly 4 inch x 3¼ inch. 

The center is 25½ inch x 34 inch. 

Border 1: Points out is 1½ inch, this border included quilt 28½ inch x 36¾ inch. 

Border 2: Big points out 2 inch, this border included 32½ inch x 40¾ inch. 
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Werkwijze 

 

Het middenstuk 

Knip of snij de blokken A voor elke stof. Halve blokken zijn meegeteld bij het aantal blokken per stof. 

 
32 x                     21x                      17x                    6x                     15x                        11x 

 

Leg de blokken per rij in de juiste volgorde, zie pagina 1. 

Stik de blokken per rij aan elkaar. 

Stik vervolgens de schuine naden met de hand aan elkaar. 

Stik vervolgens de rechte horizontale naden aan elkaar. 

 

Snij het middenstuk op maat. 

 

Rand 1 

Begin met de onderdelen voor de rechter- en linkerkant. 

Hier voor knipt u 14x template B en 4x template B*. 

Maak de linkerkant en zet dit aan het middenstuk. 

Maak de rechterkant en zet aan het middenstuk. 

 

Maak daarna de onderkant en bovenkant van rand 1: 

U snijdt 14x template C en 4 x template C*. 

En 4 x template D. 

Zet de bovenrand in elkaar en sluit af met aan weerzijden het hoekblok. 

Zet de bovenrand aan het middenstuk. 

Zet de onderrand in elkaar en sluit af met aan weerzijden het hoekblok. 

Zet de onderrand aan het middenstuk. 

 

Rand 2 

Begin met de onderdelen voor de rechter- en linkerkant. 

Hier voor knipt u 10 x template E,  9 x template F en 22 x template G. 

Maak de linkerkant en zet dit aan het middenstuk. 

Maak de rechterkant en zet aan het middenstuk. 

 

Maak daarna de onderkant en bovenkant van rand 2: 

Hier voor knipt u 10 x template H,  9 x template I en 22 x template J. 

En 4 x template K. 

 

Zet de bovenrand in elkaar en sluit af met aan weerzijden het hoekblok. 

Zet de bovenrand aan rand 1. 

Zet de onderrand in elkaar en sluit af met aan weerzijden het hoekblok. 

Zet de onderrand aan rand 1. 

 

Sandwich de quilt en quilt. Ten slotte zet u een tunnel en een bies aan de quilt.  
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Templates voor rand 1 – Templates for border 1 

B en B* worden gebruikt voor de linker- en rechterkant van rand 1. 

C en C* worden gebruikt voor de onder- en bovenkant van rand 1. 

Template D is het hoekblok van rand 1. 
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Templates B and B* are used in the bottom site  and top side of border 1. 

Templates C and C* are used in the left side and right side of border 1. 

Template D is te corner block of border 1 

 

 

 

Templates voor rand 2 – Templates for border 2 

E, F en G worden gebruikt voor de linker- en rechterkant van rand 2. 

Templates E,F and G are used in the left side and right side of border 2. 
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Templates H,I en J voor de onder en boven kant van rand 2. 

Templates H,I en J are used in the bottom site  and top side of border 2. 

  
 

 

 
 

K is het hoekblok van rand 2 

K is the corner block of border 2 
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