*~* Afwerking Country Life *~*
De blokken uit de verschillende stappen worden in rijen aan elkaar genaaid.
Stap 1 – Log Cabin (let op de plaatsing van de lichtblauwe stoffen):

Strijk de naadtoeslag naar links.
Stap 2 – Sterren:

Strijk de naadtoeslag naar rechts.
Stap 3 en 4 – Bomen en Huisjes:

Strijk de naadtoeslag van de bovenste rij naar links en van
de onderste rij naar rechts.
Stap 6 – Zwaan:
Strijk de naadtoeslag naar links. Je kunt de plaatsing van
de zwaan die naar rechts zwemt natuurlijk wijzigen, net zoals je het zelf het leukste
vindt.
Stap 5 – Geese in the Cabin (let op de plaatsing van de groene stoffen):

Strijk de naadtoeslag naar rechts.
Hierna worden alle rijen volgens bovenstaande volgorde aan elkaar genaaid.
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De top ziet er nu zo uit:

Smalle rand: snijd 4 stroken van 1,5 inch breed en 44 inch lang (= gehele stofbreedte).
Naai links en rechts van de top een smalle strook, strijk de strook naar buiten en snijd
de overtollige stof af. Naai boven en onder een smalle strook, strijk de strook naar
buiten en snijd de overtollige stof af.
Brede rand: snijd 4 stroken van 4,5 inch breed en 44 inch lang (= gehele stofbreedte).
Naai links en rechts van de top een brede strook, strijk de strook naar buiten en snijd
de overtollige stof af. Naai boven en onder een brede strook, strijk de strook naar
buiten en snijd de overtollige stof af.
Sandwichen
Leg de stof voor de achterkant met de goede kant naar beneden, leg hierop de
tussenvulling en tot slot de top met de goede kant naar boven. Rijg de drie lagen op
elkaar.
Quilten
Quilt in de ditch (= naad) om elk blok, quilt een golvende lijn in de smalle rand en quilt
bloemen in de brede rand (zie quiltmotief op de volgende pagina).
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quiltmotief bloem
Binding en ophanglus
Snijd van de stof voor de afwerkbies 4 stroken van 2,5 inch (over de gehele breedte
van de stof) en zet deze repen aan elkaar. Strijk in de lengte dubbel met de verkeerde
kant op elkaar.
Snijd de stof voor de ophanglus: 6 x 33 inch. Maak aan de 2 korte kanten een klein
zoompje en naai de ophanglus in de lengte aan elkaar. Strijk de ophanglus (laat de naad
in het midden vallen en strijk de naad open).
Speld de ophanglus aan de achterkant in het midden aan de bovenrand vast en speld de
afwerkbies aan de voorkant vast. Naai nu tegelijkertijd de afwerkbies en ophanglus aan
de quilt. Vouw de afwerkbies naar de achterkant en zoom het vast over de
naailijn. Naai de lange zijde van de ophanglus met kleine steekjes vast aan de achterkant
van de quilt.
Label
Naai tot slot een label op de achterkant van de quilt met uw naam, woonplaats, datum en
eventueel een quiltspreuk. Op deze websites vindt u leuke (engelstalige) quiltspreuken:
http://thegoldenthimble.com/quiltdedications.html
http://www.quiltbus.com/sayings.htm
http://www.prairienet.org/quilts/poems.html (gedichten)
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En dit is het uiteindelijke resultaat van de Mystery 2008:
Country Life !

Ik hoop dat jullie met plezier aan deze mystery hebben gewerkt, foto’s van blokken of
complete quilt kunnen jullie natuurlijk altijd e-mailen naar info@dequiltkat.nl, dan
worden ze op de website geplaatst.
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