Tas
Afmeting 31 x 37 cm
U heeft nodig:
• 80 cm
Donkerrode batik stof voor blokken en voering
• 10 cm
Paarse batik stof voor de blokken
• 20 cm
Witte batik stof voor de blokken
• 10 cm
Roze bedrukte stof voor de blokken
• 10 cm
Donkerroze bedrukte stof voor de blokken
• 100 cm
Zwarte stof voor de randen en hengsel
• 40 cm Watteermateriaal
• 8m
Opstrijkbaar zwart biezentape, 6 mm
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• Verstevigingsmateriaal
• Opstrijkbare vlieseline
• Bijpassend naaigaren in lichtroze,
donkerrood en zwart
• Borduurgaren, donkergrijs
• Zwarte rits, 30 cm
• Textielstift
• Rolmesje, snijmat en liniaal
• Veiligheidsspelden
• Quilt- en patchworkvoet
• Ritsvoet
• Quiltnaald

2 Naaien
•

Kijk naar de lay-out voorbeelden op de laatste
pagina. U ziet hier hoe de vierkante en rechthoekige blokken verdeeld moeten worden.

•

Klik de Quilt- en patchworkvoet vast. Rijg uw

ClassicStyle Quilt in met neutraal katoenen
naaigaren zowel boven als onder. Naai de
voor- en achterkant en de flap volgens de
lay-out . Gebruik een rechte steek en houd
een naadtoeslag aan van 6 mm. Naai de
blokken in rijen van links naar rechts. Het is
belangrijk dat de naadtoeslag exact 6 mm
is anders passen de vierkante blokken
niet aan elkaar of verandert de tas in
afmetingen. Strijk de naadtoeslag naar de
donkergekleurde stof. Naai de rijen aan elkaar
volgens de lay-out.

1 Knippen
inclusief 6 mm naadtoeslag
Donkerrode batik
10 blokken – 9 x 9 cm
3 blokken – 9 x 16.5 cm
1 deel – 30.5 x 65 cm achterkant/flap
voering
1 deel – 30.5 x 38 cm voorkant voering
1 deel – 16.5 x 26 cm zakje binnenzijde

•

Strijk het biezentape over de naadlijnen.
Begin met de diagonale, dan de verticale
lijnen en eindig met de horizontale naden.
Plaats de voor- en achterkant en de flap op
het corresponderende watteermateriaal en
speld het vast. Plaats de versteviging onder
de gewatteerde stukken en naai met donkergrijs
borduurgaren het biezentape vast. Kies zelf
uw favoriete steek. Trek de versteviging weg.

•

Naai het hengsel. Strijk het opstrijkbare
vlieseline in het midden van de strook. Vouw
de strook in de lengte dubbel met de goede kanten
op elkaar. Naai het vast met een rechte steek
en een naadtoeslag van 2 cm. Laat de korte
kanten open en keer om. Strijk het hengsel.

•

Naai de rits tussen de achterkant en de flap.
Verwijder overtollig watteermateriaal van de
naadtoeslag voordat u gaat naaien. Plaats de
rits, goede kanten op elkaar op de flap. Plaats de
voering voor het binnenzakje aan de andere kant
van de rits (goede kant van de voering met de
verkeerde kant van de rits). Klik de ritsvoet vast
en naai met een rechte steek langs de rits.
Omkeren en strijken. Speld de uiteinden van het
hengsel aan de bovenste hoeken van de achterkant.

Paarse batik
5 blokken – 9 x 9 cm
Witte batik
6 blokken – 9 x 9 cm
5 blokken – 9 x 16.5 cm
Roze bedrukte stof
10 blokken – 9 x 9 cm
Donkerroze bedrukte stof
5 blokken – 9 x 9 cm
Zwarte stof
8 stroken – 2.5 cm voor randen
1 strook – 8 x 97 cm voor hengsel
Opstrijkbare voering
1 deel – 4 x 95 cm
Watteermateriaal
2 delen – 33 x 39.5 cm voor- en
achterzijde
1 deel – 25.5 x 39 cm voor de flap
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Plaats de andere kant van de rits op de bovenzijde van de achterkant (over de randen van
het hengsel) met de goede kanten op elkaar.
Naai met een rechte steek langs de rits.
Keren en strijken.
• Naai de randen van de achterkant/flap. Plaats
zwarte stroken in de lengte goede kanten
op elkaar op de gequilte achterkant/flap. Naai
vast met een rechte steek en strijk naadtoeslag
naar de randen. (Gebruik nog steeds de ritsvoet zodat u makkelijk langs de rits naait.)
Klik de Quilt- en patchworkvoet vast en naai
de bovenste en onderste randen.
•

Naai randen op de voering v.d. achterkant/flap.
Plaats de zwarte stroken in de lengte, goede
kanten op elkaar op de voering. Naai vast
met een rechte steek en strijk de naadtoeslag
naar de randen. Herhaal voor de bovenrand.

•

Naai het binnenzakje op de voering van de achterkant/flap. Vouw de bovenrand van het zakje 2x
1,5 cm om. Strijk en naai vast. Strijk de naadtoeslag 1 cm langs de overige 3 zijden.
Plaats het zakje zoals getoond en naai vast.

•

Plaats de voering van de voorkant, goede kanten
op elkaar op de gequilte voorkant. Naai
langs de bovenzijde vast met een rechte
steek. Strijk naadtoeslag.

•

Naai de randen aan de voering van de voorkant.
Plaats de zwarte stroken in de lengte, goede
kanten op elkaar met de gequilte voorkant/voering
en naai vast met een rechte steek. Strijk naadtoeslag naar de randen. Herhaal voor de onderrand van de gequilte voorkant. Vouw de voering
naar binnen en strijk.

•

Naai de voor- en achterkant aan elkaar. Plaats
de gequilte voorkant, goede kanten op elkaar met
achterkant/ flap. Let op dat de blokken en de
randen passen. Naai met een rechte steek vast.
De zwarte randen zijn 1 cm wanneer ze klaar zijn.
Plaat de achterkant/ flap, goede kanten op elkaar,
op de voering van de voor- en achterkant. Naai
de 3 lagen vast met een rechte steek (in de
lengte en langs de bovenrand). Keren.

•

Naai in de naadlijn tussen de quilt en de
zwarte rand. Zorg ervoor dat de stof voor de
voering voor- en achter zich aan de binnenzijde
van de onderrand bevindt om de tas te sluiten.

•

Naai de voering van de achterkant/flap vast
met de rits. Klik de ritsvoet vast en naai een
rechte steek langs de achterkant van de quilt
op de ritsachterkant.

Ter verduidelijking: zipper=rits,fold=vouw,rectangle=rechthoek,square=vierkant,lining=voering, pocket=zakje,back=achterkant,front=voorkant
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