
Gequilte tafellopers
Gequilte delen: afmeting 35 x 24 cm

Kant en klare tafelloper:  
afmeting 35 x 145 cm

Om de tafellopers te maken hebben we 
drie stroken witte stof aan elkaar genaaid 
en ze gequilt met parallelle rijen rechte 
steken. Met een quiltgeleider is het een-
voudig om parallelle lijnen te stikken op 
gelijke afstand van elkaar. 

Elke tafelloper is afgewerkt met een ver-
schillende quilttechniek.

We raden aan een lichtgewicht plakvulling 
te gebruiken, zoals INSPIRA® plakfleece 
320003996.

PASSEPOILS ROND DE RANDEN.
Het passepoil wordt met een stukje draad aan de binnenkant genaaid met de 
mini-passepoilvoet 413183045.

SPLIT RAIL CRAZY PATCHWORK
Knip 4 stroken van de stof naar keuze (5 x 90 cm). 

Naai de lange stroken aan elkaar met ¼" naadtoeslag. Strijk de naden open en 
knip ze in 6 vierkanten. Gebruik de breedte om te zorgen dat uw vierkanten 
gelijkzijdig worden.

Leg de blokken in het patroon van uw voorkeur en naai ze aan elkaar.

CRAZY PATCHWORK
Maak uw Crazy patchwork - start in het midden met een vijfhoekig stukje stof, 
voeg steeds stof toe en werk naar buitenranden toe. Meer informatie over deze 
techniek vindt u in de naai-instructies voor het Crazy patchworkkussen.

Een kant en klaar stuk Crazy Patchwork moet 35 x 24 cm meten. 

Naai uw favoriete decoratieve steken over elke naad heen. Wij gebruikten steek-
nummer D:11/D:32 (model 960Q) of 2:26/2:31 (model 930).

HEXAGON PATCHWORK
Om hexagon patchwork te maken, trekt u de kleine zeshoek over op karton 
en knip uit. Teken het grotere zeshoeksjabloon over en knip uit met zijden van 
7 cm in een stof naar keuze.

Vouw uw stof rond het kleine kartonnen sjabloon en pers een keer. Verwijder 
het sjabloon en pers nogmaals en u heeft een perfect gevormde vijfhoek. Leg al 
uw geperste zeshoeken met de goede kant naar boven op plakversteviging en 
strijk ze op hun plaats.

Stik de naden door met steek A:18/A:21 (model 960Q) of 1:16/1:23 (model 930).

Crazy patchwork tafelloper

TIPS & HINTS
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U krijgt perfect transport van uw stof wanneer u de HUSQVARNA VIKING® 
Boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten (920219096) gebruikt.


