
DESIGNER RUBY deLuxe™ 
Celebration Quilt

Celebration Quilt



Celebration Quilt

Afmetingen ongeveer 

147 x 147 cm

U hebt nodig:

•	 120 x 140 cm witte stof voor het middendeel 

•	 95 x 140 cm donkerrode stof voor de binnenste rand 
en de afwerkstrook

•	 15 cm elk van 11 verschillende rode en roze 
quiltstoffen voor de buitenste rand

•	 150 x 150 cm beige katoen voor de achterkant

•	 150 x 150 cm katoenen tussenvulling

•	 Naaigaren

•	 Borduurgaren 40 wt

•	 Onderdraad

•	 Scheurversteviging 

•	 Rolmes van 45 mm

•	 Liniaal van 6" x 24" 

•	 Snijmat

•	 Veiligheidsspelden voor het “rijgen” van de quilt

hUSQvArnA viKing®  
nAAimAchineS en AcceSSoireS

•	 HuSqVaRNa VikiNg® DeSigNeR RuBy deLuxe™  
naai- en borduurmachine

•	 DeSigNeR™ Royal Hoop 360 x 200mm  
(412944501)

•	 DeSigNeR™ Royal Hoop 260 x 200mm  
(413116501)

•	 DeSigNeR™ Splendid Square Hoop 200 x 200mm  
(412968201)

•	 HuSqVaRNa VikiNg® Boventransportvoet met 2 
verwisselbare voetjes  
(920219096)

•	 HuSqVaRNa VikiNg® Verwisselbare geleidevoet 6 
mm (413238345)

•	 HuSqVaRNa VikiNg® Pictogram Pen (412083848)

•	 iNSPiRa® borduurnaald maat 75 (620071796)

•	 HuSqVaRNa VikiNg® Transparante patchworkvoet 6 
mm met geleider rechts (412927445)

•	 HuSqVaRNa VikiNg® Transparante B kantstikvoet 
met geleider in het midden (413058445)

u vindt deze en nog veel meer accessoires in de 
HuSqVaRNa VikiNg® gebruiksaanwijzing accessoires 
of op onze website www.husqvarnaviking.com; ze zijn te 
koop bij uw plaatselijke HuSqVaRNa VikiNg® dealer.

een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen bij alle maten.

Snijden:

Witte stof

•	 eenmaal – 120 x 120 cm midden van de quilt

donkerrode stof

•	 Viermaal – 4 x 140 cm binnenste rand

•	 Vijfmaal – 8 x 140 cm afwerkstrook

•	 Viermaal - 12 x 12 cm hoekvierkanten op de buitenste 
rand

rode en roze stof

•	 Driemaal – 3,5 x 115 cm stroken van alle  
11 kleuren voor de buitenste rand

Achterkant

•	 150 x 150 cm

tussenvulling

•	 150 x 150 cm

bordUUr de Witte Stof vAn het middelSte 
gedeelte:

1. Bevestig de borduureenheid en de transparante 
borduurvoet R. Rijg de machine in met borduurgaren 
als bovendraad en onderdraad op de spoel.

2. Selecteer borduurmotief 33, 34, 36, 37 en 38 van de 
borduurmotieven bij uw DeSigNeR RuBy deLuxe™.

3. Breng het borduurmotief in uw 5D™ embroidery 
Software en print papieren sjablonen van de 
borduurmotieven voor de plaatsing van alle 
borduurmotieven.

4. Leg de geprinte papieren sjabloondelen op het witte 
middenstuk van 120 x 120 cm om een hartvorm te 
maken volgens het quiltdiagram.ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

5. Span het witte middenstuk met versteviging in de ring 
en gebruik Design Positioning om de borduurmotieven 
exact te plaatsen waar u dat wilt. De fantastische 
functie Design Positioning van de DeSigNeR RuBy 
deLuxe™ naai- en borduurmachine zorgt ervoor dat u 
uw borduur motieven perfect op elkaar kunt laten 
aansluiten, zelfs nadat u de stof in de borduurring heeft 
gespannen. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor 
meer informatie.



Celebration Quilt

6. Begin rechts boven de hartvorm te borduren en maak  
4 borduurmotieven van boven naar beneden. ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
7. Maak op dezelfde manier 4 borduurmotieven aan de 

linkerkant van de hartvorm.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

8. Maak het hart-borduurmotief af met 2 kleine borduur-
motieven erboven en bij de onderste punt van de 
hartvorm, zoals op de afbeelding.  
Scheur de versteviging weg. Pers. 

 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

nAAien:

1. Rijg uw HuSqVaRNa VikiNg® DeSigNeR RuBy 
deLuxe™ in met naaigaren als bovendraad en op de 
spoel. klik uw patchworkvoet op de machine. 
Selecteer geweven, normale stof en Naaien op de 
SeWiNg aDViSOR® of selecteer een rechte steek, 
lengte 2,0. 

2. Speld en naai twee stroken van 3,5 x 115 cm met de 
goede kanten op elkaar in de lengte vast. Speld en  
naai nog een strook aan de lange kant van één van de 
genaaide stroken. Wissel verschillende kleuren af. ga  
zo door totdat u 33 stroken aan elkaar hebt genaaid. 
Pers de naadtoeslag open. 

 ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

 

3. Snijd het quiltdeel in 8 dwarse stroken van 12 cm 
breed. 

ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

4. Speld en naai twee dwarse stroken met de korte 
kanten aan elkaar. Pers de naadtoeslag open. 

de rAnden AAn de QUilttop nAAien

1. Markeer het midden van de boven- en onderrand en 
de beide zijkanten van de witte quilttop van 120 x 120 
cm. Markeer het midden van iedere binnenste 
randstrook. 

2. Speld de binnenste randstroken aan de beide zijden 
van de quilttop met de goede kanten op elkaar en de 
middenmarkeringen op elkaar. Naai de rand vast met 
een naadtoeslag van 6 mm. Pers de naadtoeslag naar 
de buitenkant toe. Snijd de randen bij.  
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

3. Speld de binnenste randstroken aan de boven- en 
onderkant van de quilt, met de middenmarkeringen 
op de randstrook goed op de markeringen op de 
randen van de quilt. Naai de randen. Pers de naden 
naar de buitenkant toe. Snijd de randen bij.  

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

 
 
 

 

4. Meet de lengte van de quilt en snijd vier stroken van 
de 12 cm brede patchwork buitenste rand.

5. Naai twee van de stroken aan beide zijkanten van uw 
quilt. Pers de naden naar de binnenste rand.

6. Naai een rood vierkant van 12 cm aan de uiteinden 
van de overige 2 stroken. Pers en naai deze stroken 
aan de overige 2 zijkanten. Pers uw quilttop nogmaals.  
 
 
 
 
 
 
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12
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UW QUilt doorQUilten

1. Leg uw quilttop, tussenvulling en achterkant op elkaar 
om een “quiltsandwich” te maken. De achterkant moet 
met de goede kant omlaag liggen, dan de 
tussenvulling en de quilttop met de goede kant 
omhoog er bovenop. Rijg alle lagen van de quilt vast 
met veiligheidsspelden.

2. Selecteer borduurmotief 17 van de borduurmotieven 
die bij uw HuSqVaRNa VikiNg® DeSigNeR RuBy 
deLuxe™ horen.

3. Breng het borduurmotief in uw 5D™ embroidery 
Software en print papieren sjablonen van de 
borduurmotieven voor de plaatsing van alle 
borduurmotieven. Spiegel het borduurmotief 
horizontaal en print een papieren sjabloon.

4. Leg de geprinte papieren sjabloondelen in de 
geborduurde hartvorm op het witte middenstuk van 
120 x 120 cm om een gequilt hart te maken volgens 
de afbeelding.  
 
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 
 
 
 

5. Span de rechterkant van het borduurmotief in de 
borduurring en gebruik Design Positioning om de 
borduurmotieven exact in de borduurring te plaatsen 
waar u dat wilt. Borduur het borduurmotief.

6. Spiegel het borduurmotief horizontaal. Borduur op 
dezelfde manier de linkerkant van het quilthart.

7. Stel de naaimachine in op naaien. Bevestig de 
boventransportvoet en klik de verwisselbare 
geleidevoet op de machine. Rijg de machine in met 
gewoon naaigaren als boven- en onderdraad. Selecteer 
een rechte steek en channel-quilt lijnen op 2,5 cm 
afstand op het middengedeelte, zoals op de 
afbeelding.  
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 

8. klik naaivoet B vast. Selecteer een driestaps 
zigzagsteek en naai rondom langs de rand van de 
quilttop. Snijd de overtollige achtergrondstof en 
tussenvulling gelijk met de rand van de quilttop.

AfWerKStrooK

1. Naai de afwerkstroken aan elkaar tot één lange strook. 
Pers de naden open. Vouw de strook in de lengte 
dubbel met de verkeerde zijden tegen elkaar en pers. 

2. Leg de afwerkstrook op de rechterkant van de quilt 
met de knipkanten op elkaar. klik uw patchworkvoet 
op de machine. Naai de afwerkstrook vast rondom de 
quilt. Vouw de gevouwen rand van de afwerkstrook 
naar de verkeerde kant van de quilt en naai in de 
naad vanaf de goede kant met de kantsteekvoet en 
naaigaren als boven- en onderdraad.  

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16  
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