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Snijd een stukje vulling, even groot als de maat van je blok zonder
naadtoeslag
Snijd een lapje als achterlap, 2 cm groter dan de maat van je blok
Sandwich en quilt de 3 lagen, maar quilt niet door de buitennaden heen

Blokken aan elkaar zetten.
• Leg 2 blokken met de goede kanten op elkaar en stik alleen het topblok
aan elkaar vast
(Let hierbij op dat je de vulling en de stof van de achterkant niet mee
stikt)
• Op deze manier stik je eerst alle blokken voor de breedte van je quilt aan
elkaar, je krijgt dus een lange strook met blokken die aan elkaar genaaid
zijn
Naden achterkant afwerken.
• Leg de vulling netjes tegen elkaar aan
• Leg één kant van het achterlapje mooi glad en vouw in de andere kant een
zoom en leg dit hier overheen. Speld het vast
• Naai deze naad dicht met de hand (op de hoeken niet dóór de naadtoeslag
heen naaien)
• Zo naai je alle naden van de achterkant dicht. Er is nu 1 strook helemaal
klaar
• Maak zo alle stroken
Stroken aan elkaar naaien.
• Stik de lange stroken aan elkaar op dezelfde manier als je de blokken aan
elkaar hebt gezet. (Let steeds goed op dat je geen vulling of stof van de
achterkant mee stikt, want dan wordt de naad erg dik en dat zie je aan de
voorkant als je quilt af is)
• Werk als laatste de achternaden met de hand af, op dezelfde manier als
je de stroken met blokken hebt afgewerkt. (De ene kant van de naad ligt
glad en met de andere kant van de naad maak je een zoom die over de
gladde kant heen gevouwen wordt)

