*~* Afwerking *~*

De blokken worden in rijen “on point” (op de punt) aan elkaar genaaid. Het is het
makkelijkst om de tussenblokken elk apart op een stapeltje te leggen (of met een speld
en een briefje te markeren): 2 exemplaren tussenblok 1, 2 exemplaren tussenblok 2 en 2
exemplaren tussenblok 3. Vooral tussenblok 2 en 3 lijken erg op elkaar, let dus goed op
tijdens het aan elkaar naaien van de rijen.

Paarse hoek- en tussendriehoeken
Knip of snijd van de paarse stof 2 vierkanten van 5.25 inch of 13,5 cm, snijd deze 1 keer
diagonaal door. Dit zijn de driehoeken (A) die op de hoeken worden geplaatst (zie
kleurenafbeelding), 4 stuks.
Knip of snijd van de paarse stof 3 vierkanten van 10 inch of 25,5 cm, snijd deze 2 keer
diagonaal (kruislings) door. Dit zijn de driehoeken (B) die tussen de blokken worden
geplaatst (B), 12 stuks. Er worden 10 driehoeken gebruikt in deze quilt
De zijden van de driehoeken die aan de buitenrand vallen, zijn op deze manier recht van
draad.

1x diagonaal doorsnijden (= driehoek A)

2x diagonaal doorsnijden (= driehoek B)

Tip voor het 2x diagonaal doorsnijden: snijd 1x diagonaal door, laat de stof liggen, draai
de snijmat en snijd nogmaals diagonaal door.

Naai nu de blokken in diagonale rijen aan elkaar, kijk naar de kleurenafbeelding op de
volgende pagina voor de juiste volgorde. We werken van links boven naar rechts onder.
De paarse driehoeken A worden pas op het laatst aan de quilt genaaid.
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Rij 1: naai links en rechts naast de Churn Dash een paarse driehoek B en strijk de
naadtoeslag naar links.
Rij 2: naai links van Clays Choice een paarse driehoek B. Naai rechts een tussenblok 3
(let op de richting van de paarse stof), Bear Paw en een paarse driehoek B en strijk de
naadtoeslag naar rechts.
Rij 3: naai links van Yankee Puzzle een paarse driehoek B, naai rechts een tussenblok 1
(let op de richting van de paarse stof), naai rechts Cross and Crown, een tussenblok 2
(let weer op de paarse stof) en daarnaast Maple Leaf en strijk de naadtoeslag naar
links.
Rij 4: naai rechts van English Ivy een tussenblok 2, naai daarnaast Pinwheel Web,
daarnaast tussenblok 1, Rolling Squares en een paarse driehoek B (zie bovenstaande
kleurenafbeelding welke zijde van de driehoek aan Rolling Squares wordt genaaid) en
strijk de naadtoeslag naar rechts.
Rij 5: naai links van Fox and Geese een paarse driehoek B, naai rechts hiervan een
tussenblok 3, Grape Basket en een paarse driehoek B en strijk de naadtoeslag naar links.
Rij 6: naai links en rechts van Mosaic een paarse driehoek B en strijk de naadtoeslag
naar rechts.
Naai nu alle rijen aan elkaar. Indien de paarse driehoeken te groot zijn moeten ze eerst
worden bijgesneden. Leg een rij op de snijmat, goede kant naar beneden en snijd de
overtollige stof af (zie afbeelding):

Hierna worden de driehoeken A aan de quilt genaaid. Bepaal het midden van de lange
zijde van driehoek A (let op, deze zijde is schuin van draad, de stof kan dus uitrekken)
en het midden van het blok op de hoek. Naai driehoek A op de 4 hoeken en strijk de
naadtoeslag naar buiten.
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Indien ook driehoek A te groot is moet deze op maat worden gesneden. Leg een
vierkante liniaal op een hoek, met de lijn van 0,7 cm op het kruispunt van b.v. driehoek A
en het blok Maple Leaf (zie cirkel) en snijd af op 0,7 cm vanaf het kruispunt, zoals de
blauwe lijn op onderstaande afbeelding.

Tip: leg na het naaien van elke rij de quilt volgens de kleurenafbeelding aan elkaar. Op
deze manier kunt u goed zien of de blokken op de juiste manier aan elkaar genaaid
worden. De paarse stof van alle tussenblokken wijst steeds naar het midden van de quilt.

Smalle rand (rode stof)
Snijd 4 stroken van 1,5 inch of 4 cm (over de gehele breedte van de stof). Naai links en
rechts een strook aan de quilt, strijk de naadtoeslag naar buiten en snijd de overtollige
stof af. Naai boven en onder een strook aan de quilt, strijk de naadtoeslag naar buiten
en snijd de overtollige stof af.

Brede rand (blauw gebloemde stof)
Snijd 4 stroken van 4,5 inch of 11,5 cm (over de gehele breedte van de stof). Naai links
en rechts een strook aan de quilt, strijk de naadtoeslag naar buiten en snijd de
overtollige stof af. Naai boven en onder een strook aan de quilt, strijk de naadtoeslag
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, en quilt hartjes (smal of breed, zie volgende
pagina voor de quiltmotieven) in de tussenblokken.
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Quiltmotieven:

Quilt hartjes in de brede rand, gelijkmatig verdeeld recht onder elkaar in de verticale
rand en naast elkaar in de horizontale rand of quilt ze wat gedraaid of scheef verdeeld
over de randen. U kunt ze verbinden met elkaar door een lijn te quilten, eventueel met
af en toe een krul ertussen. U kunt ook de hartjes iets vergroten, zodat u kleine en
grotere hartjes kunt quilten.

Binding en ophanglus
Snijd van de stof voor de afwerkbies 4 stroken van 6 cm (of 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: 84 x 14 cm breed. 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).
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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)
De Vintage Quilt is nu klaar! Ik hoop dat u de quilt met veel plezier hebt gemaakt en
uiteraard kunt u foto’s van de blokken en van de complete quilt blijven mailen naar
info@dequiltkat.nl !
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