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KLEURRIJKE QUILT
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BENODIGDHEDEN
•	 HUSQVARNA	VIKING® OPAL™ naaimachine

•	 ¼" Patchworkvoet 6mm (optioneel accessoire, 
onderdeelnr. 412785545)

•	 Boventransportvoet met rechtstikvoet (optioneel 
accessoire, onderdeelnr. 920219096)

•	 Verwisselbare applicatievoet (optioneel accessoire, 
onderdeelnr. 413237845)

•	 Meandervoet (verend) (optioneel accessoire, 
onderdeelnummer 413037646)

•	 Doorstikvoet met linker geleiding (optioneel accessoire, 
onderdeelnr. 412784245)

•	 Inspira® quiltnaald maat 75 voor het patchwork en maat 
90 voor het quilten (optioneel accessoire, onderdeelnr. 
620072696)

•	 Markeerpen/-krijt

•	 Rolmes en snijmat

•	 6" x 24" liniaal

•	 1" x 12" liniaal

•	 Wit naaigaren

BENODIGDE STOF
1. 2,6 m x 115 cm witte ton-sur-ton katoen voor de blokken 

en de achterkant

2. stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen 
stoffen met blauwe print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 
2 donkere

3. 6 stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen 
stoffen met rode print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 
2 donkere

4. 6 stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen 
stoffen met gele print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 
2 donkere

5. 90 x 115 cm brede donkerblauwe stof  voor de 
afwerkstrook

6. Een stuk van 81 x 218 cm witte quiltvoering

SNIJ-INSTRUCTIES
Snijd de zelfkanten van alle stoffen af  voordat u deze gaat 
snijden.

Van de 2,8 m witte ton-sur-ton stof
•	 4 stroken van 114 x ca. 115 cm gesneden over de breedte 

van de stof.

•	 2 stroken van 14 x 218 cm gesneden over de lengte van de 
stof.

•	 Snijd van de stroken van 14 cm in totaal 54 vierkanten 
van 14 cm.

•	 1 stuk van 81 x 218 cm gesneden over de lengte van de 
stof  (achterkant).

Van de stroken van 15 x 43 cm 
(In	totaal	18	stroken	van	lichte,	gemiddelde	en	donkere	blauwe,	rode	en	
gele	stof,	zie	“Stof ”,	nummer	2-4)

•	 3 - vierkanten van 14 cm voor in totaal 18 blauwe, 18 rode 
en 18 gele vierkanten.

Van de donkerblauwe stof van de afwerkstrook van  
90 cm x 1,15 m
•	 6 stroken van 15 x 115 cm gesneden over de breedte van 

de stof. 

INSTRUCTIES VOOR HET MARKEREN
Trek met een markeerpen/-krijt en een liniaal van 1" x 12" 
een diagonale lijn op de verkeerde kant van alle vierkanten 
van 14 cm van de witte ton-sur-ton stof.

OPAL™ kleurrijke quilt
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NAAI-INSTRUCTIES
Rijg uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine in met wit naaigaren als boven-  
en onderdraad.

Bevestig de patchworkvoet.

Half Square Triangle-blokken naaien
Leg een wit ton-sur-ton vierkant op de gele, blauwe en rode vierkanten van 14 cm, met de 
goede kanten op elkaar. Speld de vierkanten goed aan elkaar op de gemarkeerde lijn.

Naai een naad op 6 mm afstand aan beide zijden van de gemarkeerde diagonale lijn (zie de 
afbeelding rechts).

Snijd met behulp van een rolmes, snijmat en liniaal de twee driehoeken los op de gemarkeerde 
middellijn.

Pers de naden naar de donkerste stof  toe. Naai	een	naad	van	6	mm	aan	
beide	zijden	van	de	gemarkeerde	
diagonale	lijn

Naai de Half Square Triangle-blokken aan elkaar 
Rij 1 - Gele stof, Rij 3 - Blauwe stof, Rij 5 - Rode stof
Gebruik voor iedere kleur (geel, blauw en rood) zes Half  Square Triangle-blokken van iedere combinatie (twee lichte stoffen, 
twee gemiddelde stoffen en twee donkere stoffen).

Rangschik de Half  Square Triangle -blokken zo, dat er geen twee dezelfde stoffen naast elkaar liggen (zie de afbeelding van de 
rijen hieronder).

Naai de blokken aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Pers de naden naar één kant. 

Maak drie setjes van deze combinatie en naai in totaal 18 Half  Square Triangle aan elkaar voor iedere rij.

Markeer de gele combinatie als Rij 1, de blauwe als Rij 3 en de rode als Rij 5.

Rij	1

Rij	3

Rij	5

 
  

 

 

 

 

 

   

licht	1 gemiddeld	1 donker	1 licht	2 gemiddeld	2 donker	2

+ + + + + Maak	drie	setjes

licht	1 gemiddeld	1 donker	1 licht	2 gemiddeld	2 donker	2

+ + + + + Maak	drie	setjes

licht	1 gemiddeld	1 donker	1 licht	2 gemiddeld	2 donker	2

+ + + + + Maak	drie	setjes
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Rij 2 - Gele stof, Rij 4 - Blauwe stof, Rij 6 - Rode stof
Rangschik voor de resterende blokken de Half  Square Triangle-blokken zo, dat er niet twee dezelfde stoffen naast elkaar 
liggen (zie de afbeelding van de rijen hieronder).

Naai de blokken aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Pers de naden naar één kant. 

Maak drie setjes van deze combinatie en naai in totaal 18 Half  Square Triangle aan elkaar voor iedere rij.

Markeer de gele combinatie als Rij 2, de blauwe als Rij 4 en de rode als Rij 6.

Rij	2

Rij	4

Rij	6

De rijen aan elkaar naaien:
Naai volgens het onderstaande schema de rijen aan elkaar. Let erop dat de rijen in de juiste volgorde worden toegevoegd, 
zodat het zigzagpatroon van de kleurrijke quilt ontstaat. 

Rij 2 wordt aan Rij 1 genaaid, Rij 3 wordt aan Rij 2 genaaid, enz. Pers de naden naar één kant.

Uw quilttop moet ongeveer 69 x 206 cm zijn.

donker	1 gemiddeld	2 licht	2 donker	2 gemiddeld	1 licht	1

+ + + + + Maak	drie	setjes

+ + + + + Maak	drie	setjes

+ + + + + Maak	drie	setjes

donker	1 gemiddeld	2 licht	2 donker	2 gemiddeld	1 licht	1

donker	1 gemiddeld	2 licht	2 donker	2 gemiddeld	1 licht	1

 

+

 

 

Rij	2

Rij	4

Rij	6

Rij	1

Rij	3

Rij	5
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UW KLEURRIJKE QUILT DOORQUILTEN
Leg de witte ton-sur-ton achterkantstof  van 81 x 218 cm met de verkeerde kant omhoog op een vlakke ondergrond.

Leg de voering van 81 x 218 cm op de verkeerde kant van de achterkantstof.

Leg de quilttop goed in het midden op de voering/achterkantstof  met de goede kant omhoog. Er moet ongeveer 4 cm 
voering/achterkantstof  uitsteken aan alle zijden. 

Speld of  rijg vast.

Bevestig de boventransportvoet met de rechte-steekvoet.

Naai op de rand van alle zes de rijen rondom de witte driehoeken en volg daarbij het zigzagpatroon van de quilt.

Naai in de twee middelste witte delen van de quilt tussen de gele, blauwe en rode rijen 2 rechte lijnen op 2,5 cm afstand van 
elkaar waarbij u het zigzagpatroon van de quilt volgt. (Zie de onderstaande afbeelding).

De randen afwerken
Bevestig de verwisselbare applicatievoet aan uw boventransportvoet.

Selecteer de drievoudige zigzagsteek (steek 1:5) op uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine. Stel de steekbreedte 
in op 4,5 mm.

Speld de randen van de quilttop aan de voering/achterkantstof. Naai de drievoudige zigzagsteek rondom alle knipranden van 
de quilt en verwijder de spelden wanneer u bij ze in de buurt komt.

Quilten uit de vrije hand
Bevestig de Meandervoet verend. Verzink de tanden van de 
transporteur. Raadpleeg uw Gebruiksaanwijzing (pagina 55) 
voor de instructies over naaien uit de vrije hand.

Meander alleen in de witte driehoeken van de bovenste en de 
onderste rijen van de quilt kleine opalen (cirkels). 

De quilt bijsnijden
Meet vanaf  de kniprand van de quilt 2,5 cm naar binnen af  
op de voering en de achterkantstof  en snijd bij met behulp 
van een rolmes, snijmat en liniaal.
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DE AFWERKSTROOK MAKEN
Bevestig de patchworkvoet. Zet uw HUSQVARNA 
VIKING® OPAL™ naaimachine weer op de naaimodus 
door de transporteur omhoog te brengen (pagina 12 van uw 
Gebruiksaanwijzing). 

Naai de stroken van 15 cm donkerblauwe afwerkstrook-stof  
met de goede kanten op elkaar en maak verstekhoeken. Snijd 
de hoeken bij tot 6 mm en pers open."

Vouw de afwerkstrook in de lengte dubbel met de verkeerde 
zijden tegen elkaar en pers. 

DE AFWERKSTROOK AAN DE QUILT NAAIEN.
Leg de kniprand van de afwerkstrook op de kniprand van de voorkant van de quilt. (Er moet 2,5 cm voering/achterkantstof  
uitsteken buiten de knipranden van de quilttop.)" Begin met naaien op ongeveer 20 cm vanaf  het begin van de afwerkstrook 
en naai de afwerkstrook aan de quilttop met een naadtoeslag van 6 mm. Maak verstekhoeken."" 

Stop met naaien op ongeveer 30 cm afstand vanaf  het punt waarop u bent begonnen."

Naai de uiteinden van de afwerkstrook aan elkaar op de manier van uw voorkeur. Naai de rest van de afwerkstrook aan de 
voorkant van de quilt.

Pers de afwerkstrook weg van de quilt en vouw naar de achterkant van de quilt, waarbij u verstekhoeken maakt. 

Speld vast vanaf  de goede kant en let erop dat de vouw van de afwerkstrook de steken op de achterkant van de quilt bedekt.

Klik de doorstikvoet met linker geleiding op de machine.

Naai de afwerkstrook vast vanaf  de goede kant volgens de instructies voor de doorstikvoet met linker geleiding. U vindt 
ook instructies voor het gebruik van de doorstikvoet met linker geleiding in de Gebruiksaanwijzing Accessoires op  
www.husqvarnaviking.com.

Bevestig het label van de HUSQVARNA VIKING® OPAL™ kleurrijke quilt (de instructies staan op de volgende pagina’s) 
op de verkeerde kant van de quilt. 

Nu	bent	u	klaar	om	van	uw	kleurrijke	quilt	te	genieten!
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OPAL™ kleurrijke-quiltlabel

BENODIGDHEDEN:
•	 HUSQVARNA	VIKING®	OPAL™ naaimachine

•	 ¼" Patchworkvoet 6mm (optioneel accessoire, 
onderdeelnr. 412785545)

•	 Transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het 
midden (optioneel accessoire, onderdeelnr. 412927446)

•	 Transparante applicatievoet (optioneel accessoire, 
onderdeelnr. 413031945)

•	 Inspira® quiltnaald maat 75 voor het patchwork 
(optioneel accessoire, onderdeelnr. 620072696)

•	 Markeerpen

•	 Rolmes en snijmat

•	 6" x 24" liniaal

•	 Wit naaigaren

•	 Donkerblauw rayon borduurgaren dikte 40

•	 Borduurgaren voor op de spoel

BENODIGDE STOF
•	 Een stuk van 16,5 x 17 cm van de witte ton-sur-ton 

katoen.

•	 8 – vierkanten van 6,5 cm van verschillende blauwe 
stoffen

•	 1stuk van 2,5 x 41 cm gele gestippelde stof

•	 1stuk van 2,5 x 41 cm rode gestippelde stof

•	 Inspira® Tear-A-Way versteviging van 18 x 18 cm

HET LABEL MAKEN
Rijg uw HUSQVARNA	VIKING®	OPAL™ naaimachine 
in met donkerblauw rayongaren dikte 40 als bovendraad en 
borduurgaren op de spoel.

Bevestig de transparante applicatievoet.

1. Meet 8 cm afstand vanaf  de breedte van 16,5 cm en trek 
een lijn met de markeerpen."

2. Markeer één lijn op 1,5 cm afstand boven de eerste lijn.

3. Markeer twee lijnen op 1,5 cm afstand onder de eerste 
lijn.

4. Meet 2,5 cm afstand vanaf  de lengte van 17 cm. Trek een 
lijn.

5. Leg de Inspira® Tear-A-Way versteviging van 18 x 18 cm 
onder de witte ton-sur-ton stof.

6. Ga volgens de instructies in de Gebruiksaanwijzing van 
uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine naar 
het Lettertypemenu en naai de volgende letters op iedere 
regel (zie de foto links ) 

7. Naai op de eerste regel: The	best	things	in	life

8. Naai op de tweede regel: are	free-

9. Naai op de derde regel: Love,	friendship 

10. Naai op de vierde regel: and	a	good	night’s	sleep. 

11. Verwijder de versteviging achter de letters. 

Half Square Triangles maken
Rijg uw HUSQVARNA	VIKING® OPAL™ in met wit 
naaigaren als boven- en onderdraad.

Bevestig de patchworkvoet.

1. Snijd met behulp van rolmes, liniaal 
en snijmat de 8 blauwe vierkanten 
van 6,5 cm" diagonaal doormidden.

2. Neem 8 van de driehoeken en speld 
een donkerblauwe driehoek op een 
lichter blauwe driehoek, met de 
lange zijden van de driehoeken op elkaar. 

3. Naai met een naadtoeslag van krap 6 mm.

4. Pers de naden naar één kant.

5. Snijd de blokken tot vierkanten van 5 cm. 

6. Naai de blauwe Half  Square Triangle-blokken aan elkaar 
met een donkerblauwe driehoek aan een lichter blauwe 
driehoek volgens de onderstaande afbeelding. Pers de 
naden naar één kant.

 
  

 

 

 

 

 

   

 Naai	de	blauwe	Half 	
Square	Triangle-
blokken	aan	elkaar



Kleurrijke quilt8

Het label naaien
1. Speld het gedeelte met de blauwe Half  Square Triangles op het witte ton-sur-ton gedeelte en laat de linkerkant van  

de letters aansluiten op het deel met de blauwe Half  Square triangles.

2. Naai met een naadtoeslag van krap 6 mm.

3. Pers naar één kant.

Een afwerkstrook aan het label naaien
1. Begin aan de rechter bovenkant van de witte ton-sur-ton stof  en naai met de goede kanten op elkaar het stuk van  

2,5 x 41 cm rode stippelstof  aan de rechter- en de onderkant van het quiltlabel. Maak de rechter onderhoek met verstek.

2. Vouw de afwerkstrook naar de verkeerde kant van het quiltlabel. Speld vast op de goede kant.

3. Bevestig de transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het midden (optioneel accessoire).

4. Pit door in de naad vanaf  de goede kant om de strook vast te zetten (verwijder de spelden wanneer u bij ze in de  
buurt komt).

5. Snijd de uiteinden van de afwerkstrook gelijk met de randen van het quiltlabel.

6. Bevestig de patchworkvoet.

7. Begin in de linker onderhoek van de blauwe Half  Square Triangles en leg, met de goede kanten op elkaar, een uiteinde van 
het stuk gestippelde gele stof  van 2,5 x 41 cm 6 mm over de afgewerkte rand van de gestippelde rode afwerkstrook heen.

8. Naai de gestippelde gele afwerkstrook aan de linker- en de bovenkant van het quiltlabel. Maak de linker bovenhoek met 
verstek. 

9. Snijd de overtollige afwerkstrook af  op 6 mm vanaf  de afgewerkte rechter bovenhoek van de rand van het quiltlabel.

10. Pers de gestippelde gele afwerkstrook weg van het quiltlabel. 

11.  Vouw de uiteinden van 6 mm van de afwerkstrook naar binnen richting het quiltlabel. Pers/speld vast.

12. Vouw de afwerkstrook naar de achterkant van het quiltlabel. Speld vast op de goede kant.

13. Bevestig de Transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het midden.

14. Pit door in de naad vanaf  de goede kant om de strook vast te zetten (verwijder de spelden wanneer u bij ze in de buurt komt).

Speld het voltooide quiltlabel op de linker onderhoek van uw kleurrijke quilt.

Naai uw veelkleurige-quiltlabel met de hand vast.

©2012 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. VIKING, OPAL en Inspira zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.  
HUSQVARNA en het “merkteken met de gekroonde H” zijn handelsmerken van Husqvarna AB. Alle handelsmerken worden gebruikt onder licentie van VSM Group AB.


