Maak uw eigen kunstwerk met een BERNINA naaimachine;
zelfs met een Activa.
De Activa 230 bied de legendarische Zwitserse precisie ,
standaard hoge kwaliteit,
de BERNINA machines leveren allemaal fantastisch stikwerk.
Volg de stap voor stap richtlijnen om deze mooie kunstwerkjes te
maken ; uitgevoerd met de ACTIVA modellen 220,230 en 240.
Vergeet niet , deze prachtige kunstwerken kunnen met elke
BERNINA naaimachine gemaakt worden ;
zelfs met een ARTISTA.
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Werkwijze: ACTIVA ART 230
Tip:Kijk naar de foto op voorgaande pagina voor het totaal beeld en voor de technische details hieronder.

Opmaak rechterboord van kunstwerk
1.Plaats een microtexnaald van 80 en voet #57 op de
machine.Gebruik voor spoel en machinedraad rood
stikgaren.
2.Knip 3 stukken van de groen-bruine batik 2 ¾ “
breed ; varieer de hoogte van elk stuk van 1” tot 1
¼ “.
3.Knip een strook van 2 ¾ “ van de achtergrondstof
.(het roze-purpere vierkant van 10” ).Leg het
overblijvende stuk opzij voor gebruik in stap 19.
4.Maak een snijlijn dwars aan de bovenkant van de
roze-purpere strook op 1 ½” ; zo zullen we de groenbruine stukken batik invoegen zodat men een optisch
beeld verkrijgt.
5.Stik een stukje van de groen-bruine batik tussen de
snijlijn en stik de lange zijden van de groen-bruine
batik aan de korte zijden van roze-purperen batik.
6.Maak opnieuw een snijlijn in de roze-purperen
strook ; ongeveer 2 1/8” van de onderkant.
7.Stik opnieuw een stukje groen-bruine batik in de
snijlijn voor de achtergrondstrook.

De tekening dient enkel als referentie niet als schaal

8.Maak opnieuw een snijlijn
2 ½” boven de laatste
snijlijn.
9.Stik het ander stukje
groen-bruine batik in de
snijlijn .
10.Snij een stuk van de
onderkant van de strook
zodat de lengte in totaal 10”
meet.
Alle naadwaarden zijn ¼”.Strijk na elk stiksel de zoom plat.
11.Maak over de lengte een snijlijn in de strook ongeveer ½”van de linkerkant.
12.Voeg in de snijlijn de rode batik van ½” x 10”.
13.Knip nogmaals 2 stukken van de groen-bruine batik van 2 ½” breed en de hoogte variërend van 1”-1 ¼”.
14.Maak een snijlijn dwars ongeveer 1” boven de onderste groen-bruine batik strook.
15.Voeg een stukje van de groen-bruine batik in de snijlijn.
16.Maak voor de laaste keer een dwarse snijlijn ongeveer 1” onder de bovenste groene-bruine batik.
17.Stik het laatste stukje groen-bruine batik tussen de snijlijn.
18. Snij een stuk van de onderkant van de strook zodat de lengte in totaal 10” meet.
19.Stik de geappliceerde strook aan de roze-purper achtergrondstof die we opzij hebben gelegd.
20.Snij het geheel in een vierkant van 8 ½”.Probeer zo weinig mogelijk van de geapliceerde strook te snijden.

Achtergrondstof dubbelen voor quilting en decoreren.
1.Bevestig met textiellijm de wattine en de katoenen achtergrondstof.
Tip: Hou rekening met de volgende bewerkingen want op het einde word het kunstwerk gesneden op een
vierkant van 8”.
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Opmaak van donkerrode geappliceerde blok.
1.Snij het assortiment van de donkerrode stof in stroken en stik een blok van 3”x4”.
2.Plaats met textiellijm de blok rechts beneden naast de geappliceerde strook.
3.Plaats een microtexnaald 100 op de machine ;en onzichtbaar stikdraad.Plaats voet #1 op de machine en plaats
aan de achterkant van de voet de quiltgeleider.Wind op het spoel donkerrood katoen quiltdraad.Kies de
handquiltsiersteek #24.Verhoog de draadspanning voor de handquiltsteek.
4.Quilt de blok met de handquiltsteek en gebruik de quiltgeleider om een raster te stikken.
5..Plaats microtex naald 80 op de machine en draad met onzichtbaar draad.Plaats breiwolvoet #12 op de
machine.Kies een ander kleur voor de spoeldraad.Selecteer zig-zagsteek #2.Pas de draadspanning terug aan.
6.Plaats de breiwol in de gleuf van de voet en stik de wol rondomrond de blok.

Opmaak blok met nerven
1.Plaats biezenvoet #31 op de machine samen met een 2,5mm tweelingnaald.Zet twee bobijnen donkerrood
stikgaren op.Wijzig kleur van spoel indien nodig.
2.Neem de roze batik van 1 ½” op 2 ½ “.Stik nervuren op het stukje stof , gebruik de wijdte van de persvoet
voor de tusssenwijdte van de nervuren.
3.Snij de met de nervuren gestikte stof ;op breedte 1 ¼ “ en lengte 1 ¾ “.
4.Plaats de blok met textiellijm op de rechterzijde van de donkerrode geappliceerde blok.
5.Plaats microtexnaald 80 en draad de machine met donkerrood garen.Plaats voet # 1 op de machine.
6.Selecteer feston knoopsgatsteek #26 en appliceer de nervuren blok rondomrond op de donkerrode
geappliceerde blok.

Opmaak van rood vierkant in een vierkant
1.Bevestig met textiellijm de donkerroze batik vierkant van 3 5/8 “ in de linkerbovenhoek van het kunstwerk.
2.Selecteer de verensteek #28 ; gebruik dezelfde draad als de voorafgaande bewerking en appliceer de
donkerroze batik op het kunstwerk.
3.Bevestig met textiellijm de rode batik vierkant van 2” in het midden van de donkerroze batik.
4.Draad de machine met degradegaren ; plaats breiwolvoet #12 op de machine en selecteer zig-zag steek #2.
5.Plaats de wol in de gleuf van de persvoet en stik rondomrond de wol rond de rode batik; te beginnen vanaf
linker benedenhoek.Na het stikken maak je een strikje van de uiteinden en snij je de wol af naar gewenste lengte.

Benodigheden:
• Voor achtergrond roze-purperen batik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vierkant van 10” .

Voor afwerking strook van roze-purperen
batik van 1 ¾ “ op 44”.
Variatie van drie verschillende donkerrode
vierkanten van 3”voor blok rechsonder.
Een stukje bruine batik van 1 ½ “ op 1 ¾ “
voor blok linksonder.
Twee stukken groen-bruine batik van 2 ¼ “x2
5/8 “ en 2 ½”x 6” voor rechter geappliceerde
boord en linker midden blok.
Vierkant van 8 ½ “ quiltkatoen voor de
achterkant
Vierkant van donkerroze batik van 3 5/8”
voor blok in de linkerbovenhoek.
Vierkant van rode batik van 2” voor vierkant
in een vierkant
Strook van rode batik van ¾”op 10” voor
rechter geappliceerde boord

Voor in rechter bovenhoek
• Stukje donkerroze batik van 1 ½”x 2 ½ “voor
nervurenblok.
• Vierkant van 8 ½ “wattine
• Patchworkvoet # 57
• Basisvoet #1
• Breiwolvoet # 12
• Nervenvoet # 31
• Kantvoet # 10
• Quiltgeleider
• Microtexnaalden 80 en 100
• Dubbelnaald 2,5mm
• Degradegaren assortie met stof
• Onzichtbaar garen
• Rood quilt garen
• 2 vershillende soorten breiwol van 50 cm
• kleine gouden parels
• metalen parels
• glazen parels
• vierkanten knoopjes
• Textiellijm
• Naald om met de hand te naaien
• kopspelden

Stukje fel roze batik van 1 ¾ “ op 2 1/8 “
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Opmaak van groen-bruine blok
1.Bevestig met textiellijm de groen-bruine batik van 2 ½ “ op 25/8” in de linker benedenhoek overlappend met
de rode batik ( zie foto als voorbeeld)
2. Plaats een microtexnaald 100 op de machine ;en onzichtbaar stikdraad.Plaats voet #1 op de machine en plaats
aan de achterkant van de voet de quiltgeleider.Wind op het spoel degrade katoen quiltdraad.Kies de
handquiltsiersteek #24.Verhoog de draadspanning voor de handquiltsteek.
3. Quilt de blok met de handquiltsteek en gebruik de quiltgeleider om een raster te stikken.
4.Quilt ook de de zijkanten van de blok met de handquiltsteek.

Opmaak van de bruine batik blok
1.Bevestig met textiellijm de bruine batik van 1 ½” op 1 ¾ “ helemaal linksonder op het kunstwerk.
2.Plaats microtexnaald 80 op de machine en draad met degradegaren.Verander spoeldraad indien nodig .Plaats
voet # 1 op de machine.Selecteer zig-zagsteek # 2 lengte 0,4mm en wijdte 2,5mm zodat we een satijnsteek
verkrijgen.Pas de draadspanning terug aan.
3.Appliceer de bruine batik op het kunstwerk

Opmaak van de felroze blok
1.Bevestig met textielijm de felroze batik van 1 ¾ “ op 2 1/8 “ in de bovenste rechterhoek van het kunstwerk
naast de geappliceerde strook.
2.Selecteer steek # 49. Draad de machine met een ander kleur degradegaren.
3.Appliceer de blok rondomrond op het kunstwerk naar voorbeeld (zie foto)

Afwerken van het kunstwerk
1.Snij het kunstwerk in een vierkant van 8”. Probeer zo weinig mogelijk stof af te snijden van de rechter
geappliceerde strook.
2.Neem de roze-purperen strook van 1 ¾” op 44” voor de omranding.
3.Vouw de strook over de lengte in twee en strijk ze plat.
4.Selecteer steek # 1 en draad de machine met rood stikgaren.Plaats voet # 57 op de machine.
5.Speld de strook langs de rand van het kunstwerk met de vouw naar het centrum van het kunstwerk en de
rechterkant van de strook op de rechterkant van het kunstwerk .
6.Laat in het begin een strookje loshangen van 4” en stik de strook rondomrond vast met een naadwaarde van
¼ “ ; indien nodig knip je een stukje van de hoekjes en stop ongeveer 4 “ voor het eerste stiksel.
7.Stik de uiteinden van de strook samen met een naadwaarde van ¼ “ en knip de overtollige stof af.
8.Stik het stukje dat nog open is van de strook toe.
9.Vouw de strook naar achteren en strijk het plat ; zorg ervoor dat de strook aan de keerzijde net over het stiksel
valt en speld het geheel vast.
10.Plaats voet # 10 op de machine.
11.Stik aan de rechterkant van het kunstwerk in de naad tussen het kunstwerk en de zonet aangezette strook ; zo
stikken we door alle lagen en zit het boordje vast.

Op smukken van het kunstwerk met kralen.
Tip:kijk naar de voorbeeldfoto voor de soort van de parels en de plaatsing
1.Naai met de hand de langwerpige metalen parels op de groen-bruine batik stukjes in de geappliceerde strook.
2.Naai met de hand vierkante metalen knoopjes op de nervurenblok.
3.Naai met de hand of de machine de kleine gouden kralen op de groen-bruine batik blok.
4.Naai met de hand grote glazen kralen op de bruine batik blok.
5.Naai met de hand een grote gouden kraal op de plaats van de strik van een rood vierkant in een vierkant.
6.Naai met de hand twee frivole gouden knoopjes in de linkerhoek van een rode vierkant in een vierkant.
7.Naai met de hand drie frivole gouden knoopjes in de fel roze batik blok.
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