Japanse puzzel met 100 rozen, ook verkrijgbaar als stofpakket.
De quilt op de foto is gemaakt door een beginnende quilter.
Benodigde stof voor de quilt van ongeveer breedte 160 cm en hoogte 180
cm:
Stof voor Japanse blokken

: 30 halve fat quarters rozenstof variërend in
contrast of 10 stroken van 25 cm bij 110 cm
Stof voor de rand van 15 cm : 8 stroken van 15 cm x 110 cm
Stof voor dubbele bies
: 8 stroken van 6,25 cm x 110 cm
Achterkant stof naar keuze : 350 x 110 of
175 cm extra breed (tenminste 185 cm)
Katoenen of wollen batting : 175 x 180cm
Bovenstaande is een schatting en ook afhankelijk van de stof.
Heeft u vragen over het patroon of tijdens het maken van de quilt, belt of
mailt u gerust naar de winkel. Dan helpen wij u verder.
De stof of vergelijkbare stof is te koop bij Quiltservice 100rozen,
MacKenzieplaats 17, 7384 AC, WILP en op https://www.quiltwebshop.nl
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Hoe groot wordt uw quilt?

Ruit 2

Ruit 1

Mal1
Mal1
Mal 4

Mal 2

Mal 2

Mal 4

Mal 3

Mal 3

De Japanse puzzel quilt kunt u
gemakkelijk vergroten en
verkleinen.
Op dit voorbeeld zijn 4 ruiten per
rij gebruikt. De eerste of de laatste
ruit van een rij wordt later bij het
op maat snijden bijna gehalveerd.
De uiteindelijke breedte per hele
ruit is 34 cm.
De afmeting van de quilt top
zonder rand wordt met 4 blokken
per rij 127 cm.
De randbreedte op het voorbeeld
is 15 cm.

Maak twee ruiten van Paternoplaat volgens de vorm op blad 2.
Snij Ruit 1 in mal 1, mal 2, mal 3 en mal 4.
Plak stickers op de mallen op dezelfde plekken als op bovenstaand
voorbeeld.
Laat Ruit 2 heel. Teken er wel de mal verdeling op.
Controleer of de maten van ruit 1 en ruit 2 overeenkomen.
De mallen zijn inclusief naad.

Ruit 2

Rekenvoorbeeld
Van 24 Fat Eights(25 cm x 55 cm)
maakt u 48 ruiten.
Met 4 ruiten per rij, kunt u 12 rijen maken.
Dan krijgt u de quilt zoals hier afgebeeld.

Ruit 2

Snij stroken stof van 25 cm breed over de breedte van de stof.
Zo gaan er 4 uit een stuk van 25 cm x 110 cm. Of 2 uit een stuk van
25 cm x 55 cm.
Gebruik Ruit 2 als mal om de stof te snijden. De mallen zijn inclusief
naad.
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Voor het snijden van de mallen

Mal1

U gaat met de grote ruiten eerst het globale
ontwerp maken.
Als u weet waar u welke stof wil, plak u kleine
stickers op de plekken waar de mal
genummerd is. Dus in het centrum van de
ruit.
Dan snijdt u ruit voor ruit in vieren volgens de
mallen. Na het snijden wisselt u de stof van
mal 2 met mal 4 en mal 3 met mal 1. De
stickers zitten nu aan de buitenkant van de
ruit.
Direct na het snijden van een ruit, speldt u die
terug op de plaats.

Mal 2

Zo legt u ze neer na het snijden

Quiltservice 100 rozen

4

Mal 2
Mal 4

Mal 4
Mal 3

Mal 3

Mal1

Mal1

Mal 2

Mal 2
Mal 4

Mal 4
Mal 3

Quiltshop 100 rozen

5

Mal1

Mal 2

Mal 4
Mal 3

U pakt de grote mal en legt er vier verschillende stoffen op.
Met behulp van de grote mal controleert u of u de stoffen op de goede plaats hebt liggen.
De stickertjes zitten weer in het centrum van de ruit. En u hebt vier verschillende stoffen.
Zet nu eerst Mal 1 aan Mal 4. Leg ze terug op de grote mal.
Dan zet u Mal 2 aan Mal 3.
Vervolgens combineert u de vier mallen tot een grote ruit.
Plaats ze weer terug op het ontwerp.

Zo maakt u alle grote ruiten.
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Van de grote ruiten maakt u vervolgens stroken.
Het verspringen van de stof kost u zo geen
moeite.
Dat gebeurt eigenlijk vanzelf als u de
samengestelde blokken aan elkaar zet.

Enzovoort
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