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Hart voor Oekraïne
De inval in Oekraïne schokt ons allemaal. En we hebben behoefte om te helpen. Wat de
mensen in Oekraïne en gevluchte Oekraïners nodig hebben, weten hulporganisaties het
beste. Geld geven aan professionele organisaties is dan ook de beste manier om de
Oekraïners te helpen. Giro 555 is geopend door de samenwerkende hulporganisaties. Daar
komt je geld in ieder geval goed terecht.
Maar quilters willen graag iets maken, en daarmee iets betekenen. Dit patroon is gemaakt
voor quilters die iets willen doen om de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem te
steken. Dit hart kun je maken om je solidariteit te laten zien, of door aan Oekraïense
vluchtelingen te geven, als teken dat je met ze meeleeft en aan ze denkt. Iets kleins dat een
glimlach op kan roepen, en het gevoel dat er iemand is die speciaal voor jou iets heeft
gemaakt. En dat is onbetaalbaar.

Wat kun je doen:
 maak een hart, maak een foto en post hem op social media
met de hashtag #quiltedheartforukraine. Laat zien dat je
solidair bent en meeleeft.
 Hang een hart voor je raam, aan je tas, in een boom, in je
auto, aan je fiets, enz. Maak een foto en post hem op social
media
 maak harten en geef ze weg, b.v. aan gevluchte Oekraïners. Of gebruik
ze om geld in te zamelen, of wat je zelf nog aan acties kunt bedenken.
 En vooral: doneer op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties
(555.nl)
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Lees het hele patroon goed door voordat je begint.
Materiaal en hulpmiddelen: wat heb je nodig voor één hart?
 Restjes blauwe en gele stof in de kleuren van de Oekraïense vlag. Per hart heb je van
iedere kleur een strookje nodig van 3 inch breed (ruim 7.5 cm) en minstens 5 inch
lang (13 cm)
 Stukje tussenvulling 5 x 5,5 inch (ca. 13 x 14 cm)
 Stukje stof voor de achterkant 5 x 5,5 inch (ca. 13 x 14 cm). Kleur naar eigen keuze.
Als je er iets op wilt schrijven, kun je het beste voor een lichte kleur kiezen met
weinig of geen print
 Quiltgaren (voor naaimachine) of regulier naaigaren. Ik gebruik King Tut katoenen
quiltgaren van Superior Threads
 Lintje om hart op te hangen, 12 inch (30 cm)
 Freezer paper of karton
 Als je karton gebruikt: een uitwisbare stift (b.v. een pen die je weg kunt strijken, of
met water kunt verwijderen)
 Rolmes en snijmat
 Quiltliniaal (24 inch (60 cm) lang ) voor het snijden lange stroken, of een kortere
liniaal als je met kleinere restjes werkt
 Quiltliniaal om mee te meten (b.v. vierkante liniaal of 6 x 12 inch liniaal, of 15 x 30
cm)
 (Platte) spelden
 Kartelschaar
 Naaimachine
 Pigma pen (permanente inkt, schrijft direct op stof en wast niet uit)
Meerdere harten tegelijk maken
Als je meer harten wilt maken, is het efficiënt om met langere stroken te werken. Gele en
blauwe stroken van 3 inch breed. De lengte is minder belangrijk. Maar een veelvoud van 5
inch (13 cm) is het meest zuinig. Dan houd je geen onhandig stukje over waar je niet meer
een heel hart uit kunt halen.
De stof voor de achterkant en de tussenvulling kun je ook uit een groter stuk snijden. Snijd
eerst een strook van 5,5 inch (14 cm) en snijd de strook in stukken van 5 inch.
Stap 1 - Maak een malletje van het patroondeel
 Print het patroondeel voor het hart uit
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Je vindt het op de laatste pagina. Let erop dat je printer staat ingesteld op het afdrukken van
pdf-files op ‘ware grootte’. Anders wordt je hart groter of kleiner dan het patroon. Maar is
dat bij dit patroon eigenlijk ook geen probleem. De maat van het hart is horizontaal en
verticaal iets minder dan 4 inch.
 Maak een malletje door het patroondeel over te trekken op zgn. freezer paper.
Dit is papier met een doffe papierkant en een glanzende geplastificeerde kant. Je trekt het
patroondeel over op de doffe papierkant. Knip het precies op de lijn uit. Je kunt freezer
paper met een strijkbout op stof strijken (strijkbout op de doffe papierkant, geplastificeerde
kant op de stof). Dan blijft het vastzitten, maar je kunt het er ook weer eenvoudig af trekken.
Je kunt hetzelfde malletje meerdere keren gebruiken.

Heb je geen freezer paper? Geen probleem. Knip het patroondeel ruim buiten de geprinte
lijn uit en plak het op een stukje karton. Knip het daarna precies op de lijn uit. Je kunt dit
malletje gebruiken om op de stof te leggen en de naailijn eromheen af te tekenen.
Stap 2 - Snijd de stroken voor de vlag
 Strijk eerst de stof die je wilt gebruiken. Kreukels hebben de onhebbelijke neiging om
voor een minder precies resultaat te zorgen
 Leg de blauwe en de gele stof met de goede kanten op elkaar. Snijd een strook van 3
inch breed af. Op deze manier liggen je stroken al prima op elkaar op te naaien.
De beste manier om stroken te snijden, is om met twee linialen te werken. De ene liniaal
gebruik je om de breedte van de strook te meten, en de andere liniaal gebruik je om langs te
snijden.
 Snijd eerst de rand van de stof recht af. Aan de rechterkant als je rechtshandig bent,
en aan de linkerkant als je linkshandig bent.
 Leg dan een inchliniaal op de rand van de stof, met de 3 inch lijn op de rand. Leg er
een lange liniaal tegenaan. Als alles netjes recht ligt, haal de liniaal die aan de rand
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van de stof ligt weg, en snijd je de strook langs je tweede liniaal. (Je kunt de strook
ook met een centimeter liniaal meten, leg dan de lijn van 7,6 cm op de rand van de
stof).
Het voordeel van deze methode: de liniaal waarmee je meet hoeft niet zo lang te zijn en het
maakt niet uit welke maatverdeling er op je lange liniaal staat. Inches of centimeters, je
snijdt er alleen langs, je meet er niets mee.
Hieronder kun je het zien. Ik laat het met lange stroken stof zien, ik maak meer harten
tegelijk.

Hier links zie je hoe het werkt. De blauwe
strook is 3 inch breed, die had ik nog over
van een ander project.
De gele stof heb ik eerst aan de rechterkant
recht afgesneden. Daarop ligt een liniaal die
3 inch breed is, dus precies de maat van de
strook die ik nodig heb (de liniaal met de
paarse lijnen). Links ertegenaan heb ik een
tweede liniaal gelegd (de liniaal met de gele
lijnen).
De volgende stap is dat ik de liniaal met de
paarse lijnen weghaal, en langs de liniaal
met de gele lijnen de gele strook afsnijdt.
Op deze manier hoef ik niet de stof als ik
hem netjes recht heb afgesneden om te
draaien, om van de andere kant de breedte
te meten en dan te snijden.
Stap 3 - Naai de stroken voor de vlag aan elkaar
 Leg de gele en de blauwe stroken met de goede kanten op elkaar.
 Naai ze langs de lange kant aan elkaar, met een naadtoeslag van ¼ inch (ongeveer 6
mm).
TIP: anders dan bij andere quiltprojecten is hier de precieze maat van de naad niet zo
belangrijk. Te breed is niet fijn, omdat je naad in het midden van het hart wat dik wordt. Dus
ongeveer ¼ inch of 6 mm is prima, en als het iets kleiner of iets groter is, ook geen probleem.
 Strijk de naad naar de blauwe stof toe.
Ik doe dat door de genaaide stroken neer te leggen met de blauwe stof boven en de naad
naar achteren. Dan strijk je heel eenvoudig de bovenste strook naar achteren, en krijg je een
nette rechte naad.
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Stap 4 - Snijd de genaaide strook in stukken van 5 inch
De genaaide strook is nu ongeveer 5,5 inch hoog, afhankelijk van de maat van je naad.
 Snijd deze lange strook in stukken van 5 inch
Een stuk van 5 inch is groot genoeg om het hart uit te maken. Als je met kleinere stukjes stof
werkt, die genoeg zijn voor één hart, kun je deze stap overslaan. Dan is je genaaide strook al
de goede maat.

Stap 5 - strijk je freezer paper malletje op de genaaide strook
 Om de naad van je genaaide strook midden in het hart te krijgen, is het handig om
eerst een horizontale lijn over je malletje te tekenen, precies in het midden van het
hart.
 Dan leg je het malletje met de getekende lijn op de naad, en strijk je het freezer
paper malletje vast op het genaaide vierkant.
TIP: heb je geen freezer papier en heb je een kartonnen malletje: leg hem dan op de
genaaide strook, met de getekende lijn op de naad en teken het hart af op de stof. Je kunt
daarvoor het beste verwijderbare stift gebruiken. Je gaat over deze lijn heen naaien, maar
misschien blijf je er toch iets van zien. Een stift die je met warmte (strijken) of met water kun
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verwijderen kan dan handig zijn. Een dunne potloodlijn is ook mogelijk, als je er netjes
overheen naait, zie je er niets meer van.

Stap 6 - Maak de drie lagen voor het hart op elkaar
De bovenkant is nu gereed.
 Leg de drie lagen op elkaar
 De achterkant van het hart met de goede kant van de stof naar beneden. Daar
bovenop de tussenvulling en bovenop het genaaide stuk met het malletje (of met de
tekenlijn).
 Speld de drie lagen op elkaar rondom het hart. Je kunt ook nog een speld in het
midden, door het hart zetten. Daarmee zorg je ervoor dat het geheel netjes glad
wordt.

Stap 7 - naai rondom het hart dicht
In deze stap doe je eigenlijk twee dingen in een keer. Je naait het hart rondom dicht, en je
quilt de drie lagen meteen. Dit stiksel blijft zichtbaar, dus ik gebruik daarvoor quiltgaren dat
geschikt is voor de naaimachine. Mijn keuze is King Tut van Superior Threads, en een
topstitch naald 90/14.
 Naai rondom het hart, vlak langs het papier.
 Neem een wat grotere steek, ik heb 3.5 gebruikt.
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 Naai langzaam en draai je werk regelmatig.
 Als je machine boventransport heeft, of als je een zgn. walking foot hebt bij je
naaimachine, is dit een goed moment om het te gebruiken.
 Hecht aan het begin en het eind af en knip het garen kort af.

Stap 8 – knip rondom het hart uit met een kartelschaar
 Knip nu met een kartelschaar rondom het stiksel, ongeveer ¼ inch, of 6 mm buiten
het stiksel.
Daarmee is het hart meteen afgewerkt. De kartelvorm voorkomt rafelen, en het geeft een
leuk randje.

Stap 9 – schrijf een boodschap op de achterkant van het hart
Als je je hart weggeeft, is het leuk om er een persoonlijke boodschap op te schrijven. Dat kan
prima met een zgn. pigma pen. Die inkt is permanent, en als je ermee op stof schrijft, loopt
het niet uit en verdwijnt het niet als de stof nat wordt.
Voorbeeld voor een tekst:
for you
from [jouw voornaam]
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Stap 10 – maak er een lintje aan
Om het hart helemaal af te maken, maak je er een lintje aan waarmee je het hart kunt
ophangen. Ik naai het met de hand aan de achterkant.
 Neem een dun lintje van ca. 12 inch (30 cm).
 Vouw het dubbel om het midden te bepalen en naai de gevouwen kant aan de
achterkant van het hart. Op deze manier blijven de uiteinden los, en ben je flexibel in
waar je het hart aan wilt bevestigen.
 Leg een knoopje in de uiteinden van het lintje om rafelen te voorkomen.

Gefeliciteerd, je hart is af!

Ik hoop dat je dit patroon met plezier zult gebruiken om stapels harten te maken.
Agnes Mijnhout
7-3-2022
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