Patroon Wild Garden
Ontwerp en uitvoering: Agnes Mijnhout
Afmeting quilt: 60 x 80 inch (152,4 x 203,2 cm)
Deze grote blokken zijn heel geschikt voor stoffen met
een grote print. Je kunt het midden‐vierkant ook heel
goed gebruiken voor een applicatieblok, stitchery of foto
transfer.
Benodigdheden
Stof 1, groot motief, 60 cm
Stof 2: cirkelmotief, 65 cm
Stof 3: donkerbruin, 50 cm
Stof 4: ruit, 35 cm
Stof 5: groen, 30 cm
Stof 6: zalmroze, 60 cm
Stof 7: rood/paars, 90 cm voor eerste rand en afwerkbies
Stof 8, streep, 165 cm, voor tweede rand
165 x 215 cm vulling
3,5 m. stof voor achterkant
Beschrijving
De quilt bestaat uit 6 blokken van 20 x 20 inch. De stukjes worden gesneden met Template
set T van Marti Michell. De templates (malletjes) uit set T hebben rondom ¼ inch
naadtoeslag. Iedere template heeft een uniek nummer. Naai met ¼ inch naadtoeslag.
Snijd voor de 6 blokken:
Stof 1: het midden‐vierkant B, 6 maal: 10,5 x 10,5 inch.
Stof 2: 48 maal driehoek A, template T‐103
Stof 3: 48 maal trapezium C, template T‐103a
Stof 4: 24 maal driehoek A, template T‐103
Stof 5: 48 maal driehoek D, template T‐104a (of Q‐94, als je template set Q hebt)
Stof 6: 24 maal driehoek A, template T‐103
Snijden met template set T
Snijd altijd eerst een strook stof van de breedte van de template. Snijd de driehoeken T‐103
(A) en T‐104a (D) met de benen recht van draad, zoals op de afbeelding. Snijd de hoekjes af.

Snijd het trapezium T‐103a (C), met de lange zijde recht van draad:
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Het blok in elkaar zetten
Stap 1: Naai per blok 4 paren driehoeken A van stof 4 en stof 6 aan elkaar. Strijk de naden
naar stof 4 toe.
Stap 2: Naai per blok 8 maal driehoek D aan trapezium C, strijk de helft van de naden naar D
toe, en de helft naar C. Naai hieraan 8 maal driehoek A van stof 2. Strijk de naden in dezelfde
richting als de naad tussen C en D. Je kunt de maat van de vierkanten die je met stap 1 en
stap 2 hebt gemaakt controleren met T‐102.
Naai vier paren van vierkanten uit stap 2 aan elkaar. De driehoeken D raken elkaar. De naden
wijzen van elkaar af, waardoor je de kruispunten netjes op elkaar aansluiten. Strijk de naad
open. Naai twee van deze sets aan weerszijden van het midden‐vierkant B, strijk de naden
van het vierkant af. Naai aan weerszijden van de overgebleven sets de vierkanten uit stap 1,
met stof 4 aan de buitenkant. Strijk de naden van de hoekvierkanten af. Naai de 3 rijen aan
elkaar tot het blok.
Naai 2 maal drie blokken aan elkaar voor het middendeel van de quilt. Meet je quilt, hij zou
40,5 x 60,5 inch moeten zijn. Als de maat afwijkt, pas dan de lengte van de stroken voor de
randen aan.
Randen
Snijd voor de eerste rand:
‐ 2 stroken van 2½ x 40½ inch uit stof 7
‐ 2 stroken van 2½ x 60½ inch uit stof 7
‐ 4 vierkanten van 2½ x 2½ inch uit stof 5
Naai de lange stroken aan weerszijden van de lange kant van de quilt, strijk de naad naar de
rand toe. Naai de vierkanten aan beide uiteinden van de korte stroken, strijk de naad naar
de strook toe en naai ze aan de boven‐ en onderkant. Strijk de naad naar de rand toe.
Snijd voor de tweede rand:
‐ 2 stroken van 2½ x 44½ inch uit stof 8
‐ 2 stroken van 2½ x 64½ inch uit stof 8
‐ 4 vierkanten van 8½ x 8½ inch uit stof 6
Herhaal de stappen voor de eerste rand.
Sandwich en quilt naar wens. Werk af met een dubbele bies van stof 7.
Template set T
Met Template set T kun je niet alleen deze quilt maken, maar heel veel blokken, van 10, 15,
20, 25 inch, of nog groter. Template set T van Marti Michell is verkrijgbaar bij Minewood
Quilting, www.minewood.nl.
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Dit patroon wordt gratis door Minewood Quilting ter beschikking gesteld. Het is alleen voor
persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan het patroon op enigerlei wijze voor commerciële
doeleinden te gebruiken.

Minewood Quilting ‐ Vuurvlinderberm 36 ‐3994 WH HOUTEN, 030‐6573081 – info@minewood.nl – www.minewood.nl

