
 

Werkbeschrijving ‘Water Color met Rozen’ 
 

Onderwerp  

In deze werkbeschrijving leren wij u hoe u met kleine blokjes stof 

een bloemenrand kunt maken, In een Water Color met Rozen 

pakket vindt u stof met een groot bloempatroon en met een open 

bloem- en bladpatroon (de middenstof). U hebt ook 

achtergrondstof in een effen variant van de achtergrondkleur 

nodig. 

 

Materiaal 

QuiltSmart Watercolor 2inch is zeer geschikt om kleine blokjes stof snel en precies te 

verwerken. Kenmerkend voor Watercolor is het idee van licht en transparantie. Deze werkwijze 

is een variant op dit thema. 

U snijdt eerst stroken van 5 cm breed. Die snijdt u vervolgens in blokjes van 5 cm. Dit doet u 

voor 80% van alle blokjes die u nodig heeft. 

Voor de laatste 20% blokjes gebruikt u een doorzichtige mal van 5 cm bij 5 cm, waarmee u de 

meest geschikte stukjes stof selecteert. Door om de mal heen te tekenen, heeft u de juiste 

maat van het blokje (5:5 cm). 

 

Werkwijze voor de compositie  

U tekent eerst met 1 lijn de gewenste vorm op de QuiltSmart, zie 

tekening rechts. U bepaalt zelf de vorm: een hart, een hoefijzer, 

een ovaal of een ronde vorm. 

Vervolgens sorteert u de blokjes op geen, weinig, gemiddeld en 

veel achtergrond kleur. Dan rangschikt u de blokjes zonder 

achtergrondkleur op de lijn op de QuiltSmart. Naar binnen toe en 

naar buiten toe komt er steeds meer achtergrondkleur. Denk 

daarbij maar aan gipskruid in een boeket. 

Vorm brengt u aan door te letten op de lijnen van het bloem- en 

bladpatroon en die op strategische plekken te leggen. 

 

Bent u tevreden bent over uw ontwerp? Speld en strijk dan de blokjes vast op de plakkant van 

de QuiltSmart. Volg daarbij zorgvuldig de lijnen van het raster. 

 

Vouw de eerste rij blokjes om en naai deze met een ½ cm naad vast. De goede kant van de 

blokjes liggen daarbij op elkaar. Als u alle horizontale lijnen heeft gehad, strijkt u de lap 

voorzichtig uit.  

 

De volgende stap is het inknippen van de naadtoeslag op de kruispunten van de blokjes. De 

naadtoeslag vouwt u de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden, zodat er geen 

dikke stukken ontstaan op de kruizingen. Nu kunt u de verticale lijnen vouwen en vastnaaien. 

 

Door nog een keer te strijken, zorgt u dat de naden aan de 

achterkant zo plat mogelijk zijn. 

 

Afwerken: 

De quilt kunt u sandwichen, doorstikken en afwerken met een 

bies.  

U kunt er ook een tasje van maken of u naait extra repen 

achtergrondstof aan uw werkstuk en eventueel ook randen 

van blokken. Zo wordt deze top een mooi “center piece” voor 

een groot werkstuk. 

 

Is het mooi geworden? We ontvangen graag een foto via e-

mail van uw resultaat. 
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