
Quilt 
 

Tips van Mikael Svensson voor 
het maken van de gaten

Zet uw creativiteit  
in het volle licht!  
Door matte en glanzende stoffen te 
combineren, geeft u een quilt een 
fascinerend effect. De uitgeknipte ronde 
applicaties geven dit wandkleed een 
speels, artistiek tintje. Het optionele 
HUSQVARNA VIKING® cirkelapparaat 
is een fantastisch hulpmiddel voor het 
maken van perfect ronde vormen. Voeg 
decoratieve strass-steentjes of  grote kralen 
toe voor een super-glinsterend effect!
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EEN QUILT MET GATEN MAKEN 
door Mikael Svensson

1. Spuit eerst stijfsel op de stof  voor de basis en de 
cirkels, op beide zijden. Pers droog. Zo zijn de stoffen 
makkelijker om mee te werken. 

2.  Leg de drie lagen voor de quiltsandwich met de 
verkeerde kanten op elkaar: voorkantstof, quiltvoering 
en achterkantstof.

3. Stel het cirkelapparaat in op de grootte van de cirkel 
die u wilt naaien (u vindt meer instructies voor het 
gebruik van het cirkelapparaat op  
www.husqvarnaviking.com).

4.  Voeg de stof  voor de cirkel toe en naai de eerste cirkel. 
Verander de grootte op het cirkelapparaat en naai nog 
een cirkel 2-3 cm binnen in de eerste. Als u een cirkel 
naait op de plaats waar een gat komt, naait u twee maal 
ter versteviging.



5. Verwijder de quilt van de machine, maar laat de pin 
die het midden markeert zitten. Knip de applicatiestof  
buiten de cirkel weg, dicht bij de steken.

6. Leg de quilt weer op de machine en naai langs de 
randen met een decoratieve steek die de kniprand 
bedekt. 

7. Knip de stof  binnen in de cirkel weg. Als dit een dichte 
cirkel wordt, knipt u alleen de applicatiestof  weg. Als er 
een gat moet komen, slaat u deze stap over.



8. Naai meer cirkels, met en zonder applicatiestof.

9. Nu gaat u de gaten maken. Knip door alle lagen heen: 
zowel door de beide stoffen als door de quiltvoering.



10. Als u het gat heeft geknipt, moet u een steek naaien 
om de rand te bedekken. Kies decoratief  garen dat 
mooi staat op de rand. Als u in het gat naait, kunt u het 
cirkelapparaat niet gebruiken. 

11. Ik heb voor het naaien om de cirkels heen de free-
motion echo quiltvoet (#413320245) gebruikt 
en de quilt versierd met garen met behulp van 
de draadopnaaiset (#920215096). Voor een extra 
glinsterend effect heb ik nog wat mooie kraaltjes 
toegevoegd.

Succes

//Mikael Svensson


