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Benodigde stoffen 

Effen blauw  40 cm x 11 0cm 

Blauw gewolkte stof 35 cm x110 cm 

Blauwe stip stof  6,25 cm x 20 cm  

Hoorn: Donker rood velours 12 cm x 20 cm 

Grijsbruine stof 10 cm x 10 cm 

Wit glas-in-lood-band 90 cm 

 

Van donker naar licht rood 

Zeer donker rode fusion stof 10 cm x 20 cm 

Donker rode fusion stof 20 cm x 20 cm 

Donkerrode hulststof 15 cm x 20 cm 

Rode cirkel stof 27 cm x 12 cm 

Rode rozen stof 20 cm x 20 cm 

Midden rode fusion stof 20 cm x 20 cm 

Lichtrode fusion stof 27 cm x 20 cm 

 

Jeltje van Essen is de eigenaresse van Quiltshop 100 rozen in 

Deventer. Zij ontwierp speciaal voor de uitgaans krant Over de 

Pleinen deze quilt met als inspiratie de poster van Deventer op 

Stelten 2012. Het eindresultaat meet  55 x 70 centimeter.  

 

De oorspronkelijke foto is gemaakt door Karen Farley. 

 
De stof of vergelijkbare stof is te koop bij Quiltshop 100rozen, walstraat 90 in 
Deventer en op http://www.quiltshop100rozen.nl 
 

Verder heeft u nodig 

fiberfill of batting 60 x 75 cm 

Achterkant stof 55 x 75 cm 

75 cm Vliesofix 

naald en draad 

Gequilte Rode Giraffe 

http://www.quiltshop100rozen.nl/


Werkwijze Gequilte Giraffe 

 

De achtergrond 

Voor de blauwe achtergrond 

snijdt u stroken van 6,25 cm. 

Raadpleegt u de tabel voor de 

lengte van de stroken en de 

kleurverdeling tussen de effen, 

gewolkte en stipstof. Zet de 

stoffen eerst per strooknummer 

aan elkaar. Vervolgens zet u de 

11 stroken over de lengte aan 

elkaar.  

U heeft nu een blauwe lap van 

ongeveer 55 cm x 70 cm. 

 

De hoorn 

De hoornen worden gemaakt 

van velours. Knip de vorm 

inclusief naad uit. Vouw de 

hoorn dubbel met de goede 

kant naar elkaar toe. Stik de 

lange zijde. Keer de hoorn. 

Maak met kleine rijgsteekjes 

drie cirkels van ongeveer 2 cm 

doorsnee. Door de draad aan te 

trekken ontstaat er een smock 

effect.   
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Strook 

nr Effen in cm 
Wolk 

in cm 
Stip in 

cm 

1 61 11 

2 53 19 

3 47 25 

4 42 18 14 

5 40 24 9 

6 37 31             6 

7 54 18 

8 57 15 

9 61 11 

10 64 8 

11 72 

De applicaties 

De patroondelen vergroot u met 200%. De originele quilt is met 

needle-turn techniek gemaakt. De makkelijke werkwijze voor 

applicaties is met Vliesofix. Dat werkt zo: Neem de onderdelen 

over op Vliesofix. Houdt daarbij een cm ruimte tussen de 

onderdelen. 

 

Knip de Vliesofix onderdelen ruim uit en strijk die op de 

achterkant van de stof. Knip de stof met Vliesofix uit. Schik de 

onderdelen op de blauwe achtergrond lap. De onderdelen zullen 

elkaar een beetje overlappen. Trekt u de drie lijnen vanuit het 

oog door om de richting van de oren en nek te bepalen. De 

lijnen lopen dan door de oorpunten en door het midden van de 

nek.  

 

De donkere onderdelen komen onder de lichtere onderdelen. 

Aan de buitenkant van de giraffe knipt u de stof zonder naad. 

Daar waar een stof bovenop een andere stof komt te liggen, 

knipt u de stof ook zonder naad.  

 

Als alle onderdelen de goede maat hebben, speldt u ze eerst 

vast. Haal nu stuk voor stuk het papier van de Vliesofix af en 

strijk de stof  vast op de blauwe lap. 

Zet de onderdelen vast met feston steekjes. Het witte band komt 

op de plek waar de dikke grijze stippellijn staat. Het band strijkt u 

er als laatste op en dat zet u met kleine steekjes aan beide 

kanten vast. En plaats voor een 3D-effect de hoorntjes met 

alleen het onderste deel vast aan de achtergrond.  

 

U kunt nu de quilt sandwichen en doorpitten, zie foto. 

 

Zet de blauw gewolktedubbele  bies er als laatste omheen. Snij 

hiervoor twee stroken van 6,25 x 110 cm en verleng de stroken 

met een restje van 30 cm. 

 

Quilt met quiltlijnen met EZ tape 

http://www.quiltshop100rozen.nl/
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