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Stof voorbereiden
Quilten is iets wat veel mensen dwaas zouden vinden. We  
kopen mooie, nieuwe stoffen om ze vervolgens mee naar 
huis te nemen, in stukken te snijden en ze dan weer aan 
elkaar te naaien. Hoe dan ook, voor quilten is een goede 
voorbereiding nodig voordat je kunt beginnen. 

Quilten is iets wat veel mensen dwaas zouden vinden. We  Quilten is iets wat veel mensen dwaas zouden vinden. We  

Het snijden moet gebeuren met een nauwkeurige 
liniaal. Wanneer je meerdere linialen gebruikt zorg 
er dan voordat ze van hetzelfde merk zijn omdat de 
nauwkeurigheid per merk kan verschillen.

Stof voorbereiden.
Voordat je de stof gaat snijden, behandel je de stof 
het beste met een stijfselspray . Dit verwijdert kreukels 
en geeft de stof wat stevigheid waardoor je deze 
preciezer kunt snijden en het quilten gemakkelijker 
gaat.  



Machine instellen

Selecteer het veiligheidsprogramma op de machine ( 
als deze beschikbaar is)  en selecteer de stiksteekplaat. 
Druk op het x om het scherm te sluiten.

Selecteer het Quilt menu op de naaimachine 
(wanneer deze beschikbaar is). Er zijn verschillende 
rechte steken te vinden in het menu. Selecteer rechte 
steek #1326. Deze steek is ingesteld op de machine 
als de perfecte steek voor quilten met een steelengte 
van 2.0 mm



Gereedschap voor succesGereedschap voor

Bevestig de stiksteekplaat op de machine dit helpt 
bij het maken van de perfecte rechte steek met je 
naaimachine. Er zijn markeringen aangebracht op 
de steekplaat om je te helpen de stof te geleiden 
voor de perfecte naad. Het helpt ook voorkomen 
dat driehoeken met scherpe punten in de steekplaat 
worden getrokken

Bevestig BERNINA patchwork voet # 37/37D of 
BERNINA patchwork voet met geleider #57/57D. 
Schakel de boventransport in als je een D voet 
gebruikt. De BERNINA Patchwork voet heeft speciale 
markeringen en een kleine steek opening. Ideaal 
voor patchwork en precies naaien. De geleider op de 
BERNINA Patchwork voet zorgt voor nauwkeurige 
rechte lijnen.

 succes

1/4” mark

Bevestig een #75 Quilting naald in de machine. 
Een quilt naald heeft een dunne, tapse punt en een 
stevigere basis om makkelijker door de meerdere 
lagen te naaien.



Simpel Log Cabin BlokSimpel Log Cabin BlokSimpel Log Cabin Blok
Deze Basic Log Cabin blok heeft slechts een rond met 
stroken/balken om het midden heen. Traditionale long 
cabin bloks hebben meerdere rijen van stroken/balken om 
het midden heen. 

Knipinstructies

• Snij 1 vierkant voor het midden 4 ½” inch

• Selecteer vier verschillende kleuren
- knip 1 balk/ strook  2” X 4 ½”
- knip 1 balk/ strook  2” X 6”
- knip 1 balk/ strook  2” X 7 ½”

Blok instructies

Naai de  2” X 4 ½” balk/ strook aan 1 kant van de 
vierkant. Wanneer je begint met naaien, plaats de rand 
van de stof over het gaatje in het midden van de 
steekplaat zodat je niet naait zonder dat er stof onder 
de voet ligt. En naai precies op de 1/4 markering op de 
steekplaat.

• Zorg ervoor dat je de markering op de steekplaat 
kunt zien zodat je de perfecte naad stikt van 1/4 

• Het is niet nodig om af te hechten wanneer je quilt, 
knip de draden aan het einde af.

• Strijk de naad in de richting van de strook. Dit 
doe je door het strijkijzer op de naad te plaatsen. 
Daarna nogmaals de naad strijken in de richting 
dat het is gestreken.Voorkom dat je het strijkijzer 
beweegt om te voorkomen dat je de stof vervormt.

• Draad het blok in de richting van de klok en naai 
een strook van 6 inch aan het blok, strijk.

• Herhaal dit rond het vierkant,  strijk na elke strook, 
altijd de naad richting de strook persen..

• Als de naadtoeslag precies zijn gemaakt dan is de 
uiteindelijke afmetingen van het blok: 7 1/2 inch



Driehoeken toevoegen

Vaak zal een blok als dit “op de punt” worden geplaatst 
met behulp van een instelling driehoek.

• Knip twee vierkanten 6 ½”

• Knip het vierkant doormidden, diagonaal, creëren 
vier driehoeken.

• Vouw de lange zijde van elke driehoek doormidden 
en ‘vinger pers’ een lijn die het midden markeert.

• Vouw elke kant van het blok doormidden en ‘vinger 
pers’ een lijn die het midden markeert.

• Leg het midden van de driehoek op het midden van 
de vierkant, zie foto,  en naai de driehoek aan het 
vierkant en gebruik de markeringen om de perfecte 
naad te creëren.

• Zorg ervoor dat je de driehoek niet uitrekt omdat 
deze schuin van draad is geknipt.

• Strijk de naadtoeslag richting de driehoek

• Herhaal dit voor de overige drie kanten.

• Knip het blok bij tot 10  1/2 inch.
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