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Op weg naar 16 Sintsjes voor beginners 
SINTSJES VOOR BEGINNERS QUILT  BIJ QUILTSHOP 100 ROZEN  

 

In augustus 2019 schreef ik op Facebook ‘Vind je de Sintsjes stoffen gaaf, maar ben je bang 

dat de patronen te moeilijk voor je zijn?’ En ja, daar was belangstelling voor. 

 

Binnen een dag was het beginners ontwerp geregeld. En dan denk je ‘Wat goed is komt snel’.  

Op de foto zie je het concept. En toen gingen we de eerste voorbeelden van stof maken. 

Na 11 jaar cursussen voor beginners weet je wel wat er uitgelegd dient te worden. En zo 

ontstond ook deze werkbeschrijving met veel open deuren. En soms zou ik een filmpje in deze 

beschrijving willen stoppen, want dat werkt zoveel beter. 

Er staan op de Facebook pagina ‘Klaskes Sintsjes voor 100 rozen’ een aantal video’s over 

het naaien en spelden.

 

Layout van de quilt Sintsjes voor beginners 

http://www.quiltwebshop.nl/
https://www.facebook.com/100sintsjes/
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HET EERSTE BLOK 

 

Rechts zie je de schematische  

weergave van het eerste blok.  

Op de overzichtsfoto staat dit blok  

links boven. 

Het blok is 30 cm exclusief naad. 

 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat er blokken van 10cm exclusief naad gebruikt zijn. 

De naad is rondom 6,3 mm. Een beetje vreemde maat als je niet gewend bent om met inches 

te werken. Quilters werken bijna altijd met 1/4 inch naad. Er zijn zelfs speciale quiltvoetjes voor 

de naaimachine te koop en linealen, waarmee je makkelijk een ¼ inch kan aftekenen. 

Zo’n blok noemen we een Nine patch, negen blokjes worden aan elkaar genaaid. Ook blok 3 en 

4 op de eerste rij zijn nine patch blokken. Het verschil is dat sommige vierkantjes samengesteld 

zijn uit 2 driehoeken. 

Alle blokjes heten A.  

Dat betekent dat ze allemaal  

dezelfde maat  

hebben.  

Mal A, in het Engels template A,  

staat op ware grootte  naast  

deze tekst. 

Voor ik de mal op kunststof  

over breng, heb ik de hoeken  

op de papieren mal wat beter 

zichtbaar gemaakt met potlood. 

En dat potlood heeft een  

scherpe punt nodig.  

Het is dus handig om een  

puntenslijper bij de  

hand te houden. 

  

Voor de juiste maat moet dit 10 cm zijn. 

http://www.quiltwebshop.nl/


Quiltshop 100 Walstraat 88      |     7411 GP DEVENTER      www.quiltwebshop.nl  pag. 3 

Mal A teken je over op template kunststof. Het kan ook op een stukje karton zo dik als een 

ansichtkaart. Het voordeel van kunststof is dat het doorschijnend is en vorm-vaster is dan 

karton. De buitenste lijn is de kniplijn en de binnenste lijn is de stiklijn. 

Knip Mal A uit met een papierschaar. Bij het quilten werk je met twee scharen. Je stofschaar 

gebruik je alleen voor stof. Dan blijft ie het heel lang prima doen. 

Strijk de stof voor je erop tekent.  

 

Veel quilters wassen hun stof voor ze de stof verwerken. Ik doe dat niet.  

Je moet het wel doen als je stof hebt van verschillende kwaliteit, bij batik stoffen, als je 

gewassen stoffen en nieuwe stoffen door elkaar gebruikt. Als je vermoed dat de stof gaat 

afgeven. 

Leg Mal A op de achterkant van de stof. Zorg dat de mal evenwijdig aan de draadrichting ligt. Ik 

heb er een stuk vilt onder liggen, dat houdt de stof op haar plek. Langs de mal teken je af met 

een stofpotlood of een gewoon potlood. 

Daarna knip je de stof op de potloodlijn uit met een stofschaar. Met een ¼ inch liniaal teken je 

de stiklijn. Je kan hiervoor ook Mal A gebruiken. Je legt de mal op het uitgeknipte vierkant van 

stof en je verschuift  Mal A een ¼ inch t.o.v. de stof. Nu kan je de stiklijn tekenen. Herhaal dit 

voor alle 4 de zijkanten. 

http://www.quiltwebshop.nl/
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Ik heb 4 zalmkleurige blokken geknipt voor de hoeken, 1 blok uit het stofje met de grijze 

tekeningen. en blok met zalm kleurige lijnen en 3 blokken met de bloemen stof. 

1 donker zalm stofje heb ik niet gebruikt. Dat gaan we later vast nog een keer gebruiken. 

Leg de stoffen zo neer als op onderstaande foto met de goede kant van de stof naar boven. 

Leg het tweede vierkant op de eerste rij, met de goede kant naar beneden, bovenop het eerste 

vierkant. Speld de naad en stik de naad over de potloodlijn. 

 

Leg de vierkanten terug op hun plek en leg nu het derde vierkant van rij één met de goede kant 

naar beneden op het tweede blok. Speld de naad en stik de naad over de potloodlijn. 

Je naait zo eerst de drie blokken van de eerste rij.  

Vervolgens de blokken van de tweede rij en dan de blokken van de derde rij. Dan heb je 3 losse 

rijen. Dan ga je eerst aan de achterkant strijken. Bij de eerste rij en de derde rij strijk je de 

naden dubbel naar het midden van de rij toe. Bij de tweede rij strijk je de naden dubbel naar 

buiten toe.  

Leg de tweede rij op de eerste rij en speld bij de kruispunten de spelde schuin zodat de naden 

gefixeerd zijn. 

Dan naai je de tweede rij aan de eerste rij en op dezelfde wijze de derde rij aan de tweede rij. 

http://www.quiltwebshop.nl/
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Deze instellingen heb je nodig om de mallen op de goede maat af te drukken. 

Het oranje balkje op pagina twee is dan 10 cm breed. 

 

http://www.quiltwebshop.nl/

