
Saffieren 
 in de nacht



Naaibenodigdheden:
 HUSQVARNA VIKING® SAppHIRe™ 875 Quilt   
 naaimachine

 Taartpuntvormige patroondelen en mal voor  ........  
 het middenstuk

 22 verschillende blauwe batik stoffen of  ton  ..........  
 sur ton dessins, 23 cm van elk

 350 cm donkerblauwe stof  voor de onder grond  ..  
 van de bovenkant en voor de achter kant

 100 cm middenblauwe stof  voor de bies, schuin
 geknipt (er blijft wat stof  over nadat u de bies hebt 
 geknipt, dat u voor de taart puntvormige stukken  .
 kunt gebruiken)

 115 x 180 cm dun katoenen watteermateriaal

 Naaigaren

 Siergaren

 Kantstikvoet met geleider in het midden  
 (412 79 68-45)

 Transparante B kantstikvoet met geleider rechts  ...  
 (413 05 83-45)

 Transparante B kantstikvoet met geleider in  ...........  
 het midden (413 05 84-45)

 Meandervoet (verend) (413 03 76-45)

 Doorstikvoet met linker geleiding  
 (412 78 42-45)

 Kantstikvoet 6 mm met geleider rechts  
 (412 91 41-45)

 1,2 cm brede strijkversteviging

 Inspira Tear-A-Way Light scheurversteviging of   ...  
 Fabric Solvy, in water oplosbare verstevi-ging

 Veiligheidsspelden om de quiltlagen bij elkaar te  
 houden

Knippen:
Donkerblauw:  
120 x 150 cm voor de ondergrond van de bovenkant van 
de quilt. 
115 x 180 cm voor de achterkant van de quilt.

Middenblauw:  
6,5 cm brede stroken, schuin geknipt. Gebruik stofresten van 
de taartpuntvormige stukken en naai de stroken aan de korte 
kanten aan elkaar, zodat het geheel 475 cm lang wordt.

22 blauwe batik stukken:  
31 taartpuntvormige patroondelen van elk. (U hebt minstens 
675 segmenten nodig. Knip er een paar extra zodat u meer 
keuzemogelijkheden hebt bij het combineren.)

Deze trendy quilt, met applicaties met gerafelde randen, zal fonkelen 
als saffieren in de nacht. Hij heeft een schitterende overdaad aan 
blauwe nuances! Verzamel allereerst alle blauwe batik stoffen die u 
kunt vinden en zie hoe mooi ze kunnen worden gecombineerd.

Wij hebben een quilt/plaid van 92 x 141 cm genaaid, 
maar u kunt de instructies eenvoudig aanpassen om 
een quilt in een afmeting naar keuze te maken. De 
applicaties met de gerafelde randen en de leuke 
facetten langs de randen zien er gecompliceerd uit, 

maar zijn zeer eenvoudig te maken. Deze varianten 
van de traditionele Dresden plate en Grandmother’s 
Fan block gebruiken slechts één vorm voor de aan 
elkaar genaaide delen, zowel voor de middencirkels 
als voor de halve cirkels en de facetranden.



Naaien:
1. Verdeel de taartpuntvormige delen in drie groepen: 

licht-, midden- en donkerblauw. Sommige batikstoffen 
hebben meerdere kleurnuances, dus een bepaalde 
stof  kan in alle groepen passen, afhankelijk van hoe 
de stukken zijn geknipt. Houd dit in gedachten als 
u de segmenten indeelt op kleur.

2. Rijg in met naaigaren als boven- en onderdraad. 
Klik de kantstikvoet 6 mm met geleider rechts 
vast. Kies Niet-elastisch dun en Aan elkaar 
naaien op de exclusieve Naaigids. De steeklengte 
wordt ingesteld op 2,0, wat ideaal is voor het in 
elkaar zetten van quilts.

3. Schik de taartpuntvormige stukken in blokken 
volgens onderstaande tabel.

4. Naai eerst een hele 
cirkel in lichte nuances. 
Leg de eerste twee 
stukken met de goede 
kanten op elkaar onder 
de naaivoet. Begin bij 
het brede uiteinde en 
naai met de ongenaaide randen tegen de geleider 
van de naaivoet. Let op! Begin altijd aan het brede 

uiteinde, nooit in de punt! Naai de eerste stukken 
met 6 mm naadtoeslag aan elkaar. Neem ze niet uit 
de machine, maar transporteer het volgende paar 
en ga door met naaien. Op die manier gaat het 
sneller. Ga door met naaien tot u acht paren van 
lichtblauwe stof  hebt.

5. Knip ze los en pers. pers de naadtoeslagen naar één 
kant, eerst vanaf  de verkeerde kant en daarna vanaf  
de goede kant. Zorg dat u de schuin geknipte randen 
niet uitrekt want dan verliezen ze hun vorm.

6. Ga door met het aan elkaar naaien van de delen op 
de snelle manier, nu zo dat alle paren sets van vier 
worden. pers zoals hierboven.

7. Naai nu zodat alle sets van vier sets van acht 
worden en pers.

8. U hebt nu twee licht-
blauwe halve cirkels die 
in het midden zeer dik 
zijn. Dat maakt niet 
uit. Het midden wordt 
weggeknipt. Naai de 
twee helften aan elkaar. 
Is het niet fantastisch hoe het sensorsysteem van de 
Sapphire moeiteloos over de dikke stofdelen naait?

9. pers de laatste naadtoeslagen. Gebruik de mal voor 
het middenstuk en knip het midden van de cirkel uit.

10. Naai nog twee lichte cirkels, zodat u er in totaal 
drie hebt.

11. Naai op dezelfde manier 
twee middenblauwe cirkels.

Type blok Aantal Kleurengroep-com-
binatie

Aan-
tal  

seg-
men-
ten

3 cirkels 
2 cirkels

Licht 
Midden

16 
voor 
elke 

cirkel

8 halve cirkels 
12 halve cirkels 
4 halve cirkels 
4 halve cirkels

Midden 
Donker 

Midden & donker 
Licht, midden & donker

8 voor 
elke  
halve 
cirkel

 

4 hoeken
Licht, 

midden  
& donker

5 voor 
elke 
hoek



12. Werk volgens dezelfde 
methode en naai de 
volgende halve cirkels: 
Acht middenblauwe, 
twaalf  donkerblauwe, 
vier gemengde met middenblauw en donkerblauw 
en vier gemengde met lichtblauw, middenblauw en 
donkerblauw. Leg de mal voor het middenstuk zó 
neer dat de stof  langs de stippellijn ligt en knip het 
midden van de halve cirkels uit.

13. Naai vier stukken met 
vijf  segmenten in elk, 
voor elke hoek van het 
frame één. Leg terzijde.

14. De resterende segmenten zullen worden gebruikt 
voor het frame.

Frame:
1. Leg het eerste taartpuntvormige 

stuk met de goede kant naar boven. 
Het brede uiteinde moet naar boven 
liggen. Leg het tweede stuk er met 
de goede kant naar beneden bovenop, 
met het puntige uiteinde volgens de 
illustratie. De punt moet ca. 6 mm 
uitsteken. Naai de twee stukken aan 
elkaar. Naai de resterende stukken 
twee aan twee aan elkaar, volgens de snelle methode, 
tot u 64 paren hebt.

2. De boven- en onderrand bestaat uit 24 paar 
taartpuntvormige stukken. De zijkanten bestaan uit 
40 paar taartpuntvormige stukken. Naai de paren 
met de snelle methode aan elkaar tot u 24 stukken 
hebt voor de boven- en onderrand en 40 voor de 
zijkanten. Het is belangrijk om telkens van twee 
segmenten vier te maken, van vier acht en van acht 
zestien, etc. dan dat u telkens één segment per keer 
toevoegt. Het frame blijft mooi recht wanneer u de 
segmenten per set aannaait.

3. Nadat de zijkanten in elkaar zijn gezet en geperst, 
is het tijd om de hoeken aan te naaien, zodat u een 
frame krijgt voor het midden van de quilt. pers. 
Gebruik een rolmesje, liniaal en snijmat om de 
breedte van het frame op 10 cm te snijden.  

4. Strijk de 12 mm brede strijkversteviging aan de 
verkeerde kant van het binnenste gedeelte van het 
frame, ca. 12 mm van de ongenaaide rand.

5. Leg de stof  voor de ondergrond van de quilt 
op een vlakke ondergrond. De stof  is een paar 
centimeter groter dan het frame. Leg het frame op 
de stof  en speld. Neem het strijkijzer en strijk het 
frame op de stof.

Applicaties met gerafelde 
randen:
1. Nu is het tijd om het frame aan de bovenkant van de 

quilt te naaien. Rijg in met siergaren als bovendraad 
en onderdraad in het spoeltje. Klik de transparante 
B kantstikvoet met geleider rechts vast en kies 
een mooie visgraatsteek. Leg de geleider langs de 
ongenaaide rand en naai langs de binnenrand van 
het frame om het frame aan de bovenkant van de 
quilt te naaien.

 

2. Kies een rechte steek met de naald in de rechter 
positie en naai naast de buitenrand van het frame. 

3. Leg drie of  vier stukjes 12 mm brede strijkversteviging 
op de verkeerde kant van alle hele en halve cirkels 
(zie illustratie) 
en strijk vast. 
Doordat alle 
cirkels en halve 
cirkels zijn vast-
gestreken, kunt 
u alle spelden 
voor het naaien 
verwijderen.



 4. Schik uw cirkels en halve cirkels op de onder-
grondstof  binnen het frame. Begin met de drie 
lichtblauwe en de twee middenblauwe hele cirkels. 
Schik vervolgens de overige, met de lichte halve 
cirkels naar het midden en de donkere naar de randen. 
Speld.

5. Strijk de applicaties op de bovenkant van de quilt.

6. Kies een siersteek op uw SAppHIRe™ 875 Quilt. 
Wij gebruikten verschillende visgraatachtige 
open quiltsteken op deze quilt. Als het grafische 
informatievenster naaivoet B aanbeveelt, gebruik 
dan de transparante B kantstikvoet met geleider in 
het midden. Wanneer voet A wordt aanbevolen, 
gebruik dan de kantstikvoet met geleider in het 
midden. Test uw steek uit op een proeflapje van 
twee lagen stof. Wanneer u een opener visgraatsteek 
gebruikt, hoeft u geen versteviging te gebruiken. 
Wanneer de stof  gaat rimpelen, leg Tear-A-Way 
Light scheurversteviging of  Fabric Solvy, in water 
oplosbare versteviging onder de stof  wanneer u gaat 
naaien. Druk tijdens het naaien op de selecteerbare 
draadafsnijder wanneer u het eind van de steek 
nadert. De SAppHIRe™ 875 maakt de steek af  en 
stopt, snijdt de draden af  en doet het naaivoetje 
omhoog, zodat u de stof  kunt verwijderen. Naai 
met decoratieve quiltsteken over alle steken op de 
cirkels en de halve cirkels.

7. Klik de transparante B kantstikvoet met geleider 
rechts vast en kies een mooie visgraatsteek. Leg de 
geleider langs de gerafelde rand en naai langs de 
buitenrand van elke cirkel.

De quilt quilten:
1. Leg de bovenkant van de quilt, het watteermateriaal 

en de stof  voor de achterkant op elkaar. De stof  
voor de achterkant moet met de goede kant naar 
beneden liggen, het watteermateriaal daarop en de 
bovenkant van de quilt bovenop met de goede kant 
naar boven. De stof  voor de achterkant en het 
watteermateriaal moeten aan alle kanten minstens 
5 cm groter zijn dan de bovenkant. Zet vast met 
veiligheidsspelden door alle stoflagen.

2. Rijg in met katoenen garen als boven- en onder-
draad. Bevestig de meandervoet (verend). Druk 

op het menu Set . Gebruik de pijltjestoetsen 
om omlaag te scrollen naar verend naaien uit de vrije 
hand. Druk op OK. Verzink de transporteur. Schuif  
de Fab-U-Motion met stekenregelaar aan. Door 
het gestructureerde oppervlak is het gemakkelijk om 
de stof  te geleiden en de stekenregelaar zorgt voor 
gelijkmatige steken. Quilt uit de vrije hand over het 
oppervlak tussen de cirkels en de halve cirkels.

3. Quilt de randen uit 
de vrije hand zoals 
op de foto, met een 
krul op elk tweede 
taartpuntvormige 
stuk en een rechte 
lijn terug op het 
volgende, of  quilt een eigen patroon naar keuze uit 
de vrije hand.

4. Klik naaivoet B vast. Rijg uw Sapphire in met gewoon 
naaigaren als boven- en onderdraad. Kies een genaaide 
zigzagsteek en naai langs de rand van de bovenkant 
van de quilt.

5. Knip watteermateriaal en stof  voor de achterkant 
dat buiten de bovenkant van de quilt uitsteekt, weg.

Afbiezen:
1. Vouw de bies in de lengte doormidden, verkeerde 

kanten op elkaar, en pers.

2. Leg de bies tegen de achterkant van de quilt, met de 
ongenaaide randen op elkaar. Klik de transparante 
B kantstikvoet met geleider rechts vast. Kies een 
rechte steek met de naald in de middenpositie en 
druk driemaal op de plusknop voor de steekbreedte, 
om de naald wat naar rechts te verplaatsen. Begin 
ca. 15 cm van de rand en naai een stukje met de 
geleider langs de ongenaaide rand rechts van de 
naaivoet. Controleer of  de bies naar de goede kant 
kan worden gevouwen en de oorspronkelijke steek 



precies bedekt. pas de naaldpositie indien nodig 
aan. Naai de bies om de quilt. Wanneer u weer bij 
het beginpunt bent, stop, naai de uiteinden aan 
elkaar en maak het stiksel af.

3. Vouw de gevouwen rand van de bies naar de goede 
kant en pers. Klik de doorstikvoet met linker geleiding 
vast. Kies de applicatiesteek, op de SAppHIRe™ 
855: menu 2, steek 16, op de SAppHIRe™ 835: 
menu 2, steek 14 en op de SAppHIRe™ 875 Quilt: 

menu 2, steek 19. Spiegel naar opzij . Leg 
de rand van de bies in lijn met de rode markering 
op de naaivoet. Naai de bies vast met siergaren als 
boven en onderdraad.

Quiltlabel:
1. Leg versteviging onder een stuk stof.

2. programmeer letters en cijfers in het geheugen van 
uw SAppHIRe™. Raadpleeg het instructieboekje 
voor het programmeren van letters en cijfers. pro-
grammeer uw naam, de datum en voor wie u de 
quilt hebt gemaakt.

3. Naai de tekst met rayon garen dikte 40 in een 
contrasterende kleur.

4. Knip het etiket met een kartelschaar uit en leg 
strijkversteviging op de verkeerde kant.

5. Strijk het etiket aan de verkeerde kant van de quilt.



16 segmenten = cirkel
8 segmenten = halve cirkel

Mal voor 
het middenstuk


