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Kruikjes quilt, ook verkrijgbaar als stofpakket. 

De quilt op de foto is gemaakt door Henk en Jeltje. Het huis van Anke 
en Pieter diende als inspiratie bron.
Met een inrichting vol originele balken en hoge plafonds, koos Anke 
voor veel gebroken wit en andere lichte kleuren. Pieter gaat voor goud 
en was helemaal weg van de kleuren in de kruikjes quilt. De quilt is 
door Pieter omgedoopt tot ridder quilt.

Onderstaande hoeveelheid stof is een schatting en 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.

Benodigde stof voor de quilt van ongeveer 110 cm bij 130 cm:
lengte breedte aantal

middenpaneel 45 55 1

Voor de driehoek 
combinaties

Rode stof en ecru stof met 
blokjes 22 110 2

zacht geel en mosterd 22 110 2

oker en bordeaux 22 110 2

bruin gras en peertjes 22 65 2

mosterd en donkerbruin 22 65 2

bloemetje r/w//b en 
donkerbruin 22 65 2

witbruin en donkerbruin 22 35 2

rand 1 5 110 5

rand 2 10 110 5

bies 6,25 110 5
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Hoe de quilt is opgebouwd

De Kruikjes quilt is opgebouwd uit een middengedeelte, 
bestaande uit een paneel met kruikjes en daar omheen een 
lijst van driehoeken in een oranje/rode combinatie. 
Vervolgens zijn er nog veel meer driehoekjes gemaakt en 
toegevoegd aan de quilt. Alle driehoek combinaties hebben 
een lichte en een donkere driehoek. De donkere driehoek zit 
onderaan het vierkant. Verder loopt de naad in het vierkant 
altijd van linksonder naar rechtsboven.
Om de driehoekjes heen zit een rand van gestreepte stof en 
daaromheen de buitenste rand.

Hoe u de quilt kunt aanpassen
Wilt u de quilt groter maken dan kunt u extra rijen met 
driehoek combinaties maken. Het formaat van het 
middenpaneel maakt u ook groter als uw quilt veel groter 
wordt.
Wilt u een kleinere quilt maken laat dan wat rijen met 
driehoek combinaties weg.

Aan de slag
Van het A4 vel met snijlijnen maakt u eerst een aantal kopieën. 
Deze kopieën gebruikt u om de driehoek combinaties te maken.

U start daarna met het maken van de driehoek combinaties. Op de 
achterkant van de werkbeschrijving staan de combinaties voor het
stofpakket genoemd. U legt steeds twee stroken stof op elkaar 
met de goede kanten naar elkaar toe. Vervolgens legt u daar de 
een A4 vel met de snijlijnen bovenop en u speldt de stof en het 
papier aan elkaar vast. 

Machinaal Stik steeds voetje breed of 6mm aan beide zijden van 
de diagonale snijlijnen. De pijlen helpen u daarbij. Na het stikken 
volgt het snijden. U snijdt of knipt de horizontale, de verticale 
snijlijnen en de diagonale  snijlijnen. Vervolgens verwijdert u het 
papier van de stof. 

Of met de hand U gebruikt het A4 met de snijlijnen alleen als 
maatvoering voor het snijden van de stof. Als u in elke driehoek
een speld plaatst voor het snijden of knippen, dan houdt u de 
combinaties bij elkaar.

Strijk de driehoek combinaties voorzichtig open.
Leg de oranje/rood combinaties voor het middengedeelte apart.
Vervolgens gaat u de overige blokjes willekeurig in rijen
neerleggen.
In het voorbeeld zijn drie rijen van 13 vierkanten boven het 
middengedeelte geplaatst. Onder het middengedeelte zijn 5 rijen 
van 13 vierkanten geplaatst. Naast het middengedeelte zijn aan 
beide zijden 7 rijen van drie vierkanten geplaatst.

Na het willekeurig neerleggen, brengt u de finishing touch aan.    
Verwissel hier en daar nog wat blokjes tot het ontwerp u bevalt.
Vervolgens zet u de vierkantjes in rijen aan elkaar.
Bij rij 4 en rij 10 voegt u de oranje/rode blokken in.
Rijen 5,6,7,8 en 9 krijgen aan weerzijden van het middelgedeelte 
ook een oranje/rood vierkant.
Heeft u de rijen van alle driehoekcombinaties gemaakt, dan zet u 
de rijen aan elkaar.

Het midden paneel plaatst u als alle driehoekcombinaties aan 
elkaar zitten. Voor u daaraan begint strijkt u eerst voorzichtig de 
raden. Check of uw werk plat is wanneer heet vlak op tafel of op
de grond ligt.
Leg het middelpaneel onder uw werk en schuif totdat u het 
middelpaneel mooi uitgelijnd heeft.

Het midden 
gedeelte is 
oranje omrand

Rand 1

Rand 2

Oranje/
rode lijst

Bies



A4 vel met snijlijnen


