Patroon Enjoy Christmas placemat en randenquilt
Ontwerp en uitvoering: Agnes Mijnhout

Maat placemat: 12¾ x 17¾ inch (32,5 x 45 cm)
Maat quilt: 32¼ x 46 inch (82 x 117 cm)
Alle naadtoeslagen zijn ¼ inch.
Placemat:
Materiaal per placemat:
Twee boven elkaar liggen blokken uit blokkenstof (6 x 12 inch)
Een stuk van 12 x 12 inch uit de randenstof (of een andere plaatjesstof)
Twee stroken streepstof van 1 ¼ inch over de hele stofbreedte
Vulling van minstens 14 x 19 inch (35,5 x 48 cm)
Achterkant stof 14 x 19 inch (35,5 x 48 cm)
Snijd drie stroken streepstof van 1 ¼ inch x 12 inch. Naai een strook tussen de blokken en
het vierkant randenstof, en een strook links en rechts.
Meet de horizontale maat van de placemat en snijd twee stroken van 1 ¼ inch bij deze
lengte. Naai ze aan de boven‐ en onderkant.
Leg de stof voor de achterkant met de goede kant naar beneden er bovenop. Leg de vulling
erop en leg de bovenkant erop. Speld rondom en naai rondom dicht; laat een opening om te
keren. Snijd de naad af op ca. ¼ inch en keer. Naai de opening met de hand dicht.
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Randenquilt:
Benodigd materiaal
Een stuk randenstof van ongeveer 60 cm.
Een horizontale rij van 5 blokken uit blokkenstof of een andere plaatjesstof
Halve meter streepstof
Lichte en donkere fat quarters voor de tumblers
Vulling van minstens 85 x 120 cm
Achterkantstof van minstens 85 x 120 cm
30 cm stof voor de afwerkbies
Snijd de randenstof in 4 delen, zodat de plaatjes mooi uitkomen.
Snijd 42 lichte en 42 donkere tumblers met de Marti Michell Tumbler liniaal, uit stroken van
3 ½ inch (genaaide maat 3 inch).
Naai 4 rijen van 14 tumblers aan elkaar (7 lichte en 7 donkere). Strijk de naadtoeslagen in
een rij een kant op, b.v. naar links en in de volgende rij de andere kant op, naar rechts. De
kruispunten passen dan precies op elkaar als je de rijen aan elkaar naait.
Naai 2 sets van rijen aan elkaar.
Snijd een strook van 2 inch bij de breedte van het middendeel van de quilt en een strook van
2,5 inch bij de breedte van het middendeel van de quilt
Naai de randen van de randenstof, de tumbler, de blokken en de streepstof aan elkaar (kijk
naar de foto voor een voorbeeld, of kies je eigen volgorde). Snijd de uitstekende tumbler
recht met de rand af.
Randen:
Meet de hoogte van het middendeel van de quilt door het midden. Snijd twee stroken van 2
½ inch bij de gemeten hoogte uit de streepstof en naai ze links en rechts aan.
Meet de breedte van het middendeel van de quilt door het midden. Snijd twee stroken van 2
½ inch bij de gemeten breedte uit de streepstof en naai ze aan de boven‐ en onderkant.

Met de Tumbler liniaal van Marti Michell snijd je
snel tumblers in 8 verschillende maten. De kleine
puntjes aan de onderkant die je eraf snijdt, zorgen
ervoor dat je de tumblers gemakkelijk heel precies
elkaar kunt naaien. Je hoeft niet te gokken hoe ver
je puntjes moet laten overlappen, en de tumblers
liggen altijd precies naast elkaar. De Tumbler is
verkrijgbaar op www.minewood.nl
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