
Definities en beschrijving van de les Kleur and Lef 

1. De primaire kleuren zijn 2. De secundaire kleuren zijn 

 blauw  paars           = blauw+rood  

 rood  oranje         = rood+geel  

 geel  groen          = geel+blauw  

      
3. Behalve kleuren zijn ook prints van belang 4. De bontheid   

 kleine formaat  veelkleurig/zeer bont 

 midden formaat  bont/meerkleurig 

 groot formaat  twee kleuren druk 

    een kleuren druk 

      
5. De kleurdiepte  6. De mate van gebruik van kleur 

 zeer licht  full volle kleur 

 licht  washed gewassen kleur 

 midden  antique look Verouderd/verweerd 

 donker  water color watermerk 

 zeer donker trellis, lattish gerasterd  

      
Voor je start doe je de blokjes stof in een schaal en plak je het papier met het 5 cm 
raster op de hoeken vast met plakband op de tafel. Hier overheen leg je een stukje 
plakkatoen of plakvlieseline. 
 
Oefening 1 Kleuren onderscheiden en indelen   
Pak een handje stof en tel 36 blokjes. Doe de rest terug in de bak. 

Verdeel de blokjes in drie stapels: met de hoofd kleuren rood, blauw en geel 

Leg in de linker bovenhoek het meest blauwe stukje stof  
In de rechter bovenhoek het meest gele stukje stof  
In midden aan de onderkant een rood en een oranje stukje stof 

Sluit nu aan met de overige blokjes   
Het is de bedoeling dat de kleuren in elkaar overvloeien  

      
Oefening 2 Warme en koude kleuren   
Pak weer een handje stof    
Deze keer splitsen we de stapel in koude en warme kleuren  
Ongeveer 20 warme en 20 koude kleuren   
De koude kleuren komen bovenin   
De warme kleuren onderin    

 

 

    
Oefening 3 licht en donker    
Nu gaan we van donker naar licht werken   
Splits op in drie stapels: licht midden, donker   
Bedek de 4 middelste vierkantjes met de 4 lichtste blokken  
Leg de donkerste blokken in de buitenste hoeken  
En vul op met alle wat er tussenin komt   

      
Oefening 4 Prints voor als je na de online les nog wat wil 
uitproberen     
Splits de stapel op in grote medium en kleine prints  
In de linker bovenhoek komt een kleine print   
In de rechter onderhoek komt een grote print   

  



   

En dan nu hoe je er een leuk etui van maakt. 

 

Kies je leukste kleur combinaties van de oefeningen die je net hebt gedaan. 

Strijk de blokjes op plakkatoen of op Vlieseline. 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Stik naadjes, dan krijg je een wat kleiner etui 

2. Bedek de naden met band zoals op de foto, ik heb ze eerst geplakt met tijdelijke lijm. 

Je hebt nu een afgewerkte vierkante lap. Zoek er een leuke stof bij voor de binnenkant en een voor de bies. 

Leg de achterkant stof op tafel, daarop een stukje batting en daarop de lap met alle vierkantjes. 

Rijg ze op elkaar. 

Stik dan de bandjes met een siersteek. Snij je werk op maat, zodat je een mooi vierkant krijgt. 

Vouw het werk diagonaal en sluit de naad die middenvoor komt. Ook daar heb ik een bandje opgedaan. 

Dan bies je aan de open kant het etui af. Zet een band je middenvoor voor de knopen. En zet de knopen aan de 

driehoek waarmee je het etui sluit. 

Leuk geworden? 

Ik ontvang graag een foto. 

Veel liefs, 

Jeltje van Essen 

www.quiltwebshop.nl 
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