Maak een prachtige quiltloper voor op het voeteneind van uw bed. In
dit project gebruikt u uw HUSQVARNA VIKING® H│CLASS™ E20 om
log cabin-blokken te maken, een populair traditioneel quiltpatroon dat
gemakkelijk en snel te naaien is.

Quilt

I

H CLASS™ E20

Afmetingen ongeveer: 260 x 70 cm

Stof C.

Benodigdheden

Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 6, 7, 8 en 9.

HUSQVARNA VIKING® H│CLASS™ E20

Zes stroken van 9,5 cm breed voor de logs 14, 15, 16
en 17.

Katoenen quiltstoffen van 110/114 cm breed:
Stof A. Donkergroene print

11,5 cm

Stof F.

Stof B. Lichtgroen

15 cm

Stof C. Beige

1,5 meter

Vier stroken van 11 cm breed voor de logs 10, 11, 12
en 13.

Stof D. Middengroen

65 cm

Stof E. Turquoise

11,5 cm

Stof F. Donkergroen

1 meter

Beige stof voor de achterkant

2,10 cm

Tussenvulling

140 x 140 cm

Snijd van stof F zes stroken van 8 cm breed voor de
afwerkbies met een totale lengte van 660 cm.
Snijd de achterkantstof in drie even grote delen van
70 x 110 cm.

Bijpassend naaigaren

Snijd de tussenvulling in twee delen van 70 x 140 cm.

Accessoires

Naaien

HUSQVARNA VIKING® liniaal (412 66 17-01)
HUSQVARNA VIKING® Pictogram Pen™ (412 08 38-48)
Olfa Ergonomisch® rolmes (415 16 42-01)
INSPIRA® quiltnaalden (620 07 26-96)
Veiligheidsspelden
Snijden
Was en strijk alle stoffen voordat u ze gaat snijden en
naaien. Een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen in alle
afmetingen.
Snijd de volgende stukken voor blok 1 en 3:

Log Cabin-blokken
1. Rijg de machine boven en onder in met een lichte
kleur naaigaren dat niet door de lichtste stof van de
quilt heen zal schijnen. Klik de Universele naaivoet op
de machine.
2. Maak de blokken met de Log Cabin-quilttechniek.
Het patroon begint met het middenvierkant en de
stroken, de “logs” worden met de goede kanten op
elkaar linksom om het middelste blokje heen genaaid.
Tip: Naai de volgende strook altijd aan de kant met
de naad van de vorige strook.

Stof A.
Twee middenvierkanten van 11,5 x 11, 5 cm voor log 1.
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Stof B.
Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 2, 3, 4 en 5.
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Stof C.
Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 6, 7, 8 en 9.
Zes stroken van 9,5 cm breed voor de logs 14, 15, 16
en 17.

Stof E.
Twee middenvierkanten van 11,5 x 11, 5 cm voor log 1.
Stof D.
Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 2, 3, 4 en 5.
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Stof D.
Vier stroken van 11 cm breed voor de logs 10, 11, 12
en 13.
Snijd de volgende stukken voor blok 2 en 4:
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3. Leg het middenblok met de goede kanten op elkaar
en de knipranden goed op elkaar bovenop de eerste
strook voor log 2. Naai het middenvierkant aan de
strook vast met de goede kanten op elkaar. Vouw
open en pers de naadtoeslag naar het middenvierkant
toe. Doe dit met alle vier de middenvierkanten.

HUSQVARNA VIKING® H│CLASS™ E20 Quilt

2

Ill F

5. Leg het deel met twee vierkanten op de strook voor
log 3 met de goede kanten op elkaar. Naai vast. Leg
de liniaal gelijk met de kniprand van het deel en snijd
bij tot een deel met drie stukken. Doe dit met alle
vier de blokken. Pers de naadtoeslag altijd naar het
midden van het blok toe. Blijf op deze manier logs
naaien totdat u alle stroken hebt gebruikt.

Afwerkbies
1. Leg de uiteinden van de afwerkstroken met de
goede kanten op elkaar over elkaar zoals op de
afbeeldingIllteFzien is en naai ze aan elkaar. Knip de
overtollige stof weg en pers de naadtoeslag open.

Ill G

2. Speld de afwerkstrook vast op de achterkant van de
quilt, met de goede kanten op elkaar en de randen
goed op elkaar. Naai vast met een rechte steek.

6. Naai de blokken met de goede kanten op elkaar vast
tot een horizontale rij met 4 blokken.

Uw quilt doorquilten
1. Naai de drie achterkantdelen aan elkaar tot een stuk
van 70 x 330 cm lang. Snijd bij tot 70 x 280 cm.
2. Naai de tussenvulling aan elkaar tot een strook van
70 x 280 cm.

4. Trek met uw Pictogram Pen een diagonale rechte lijn
op het eerste blok. Zorg ervoor dat de lijn precies
door het middenblok kruist. Bevestig de Universele
naaivoet op de machine en stik de quilt door op de
gemarkeerde lijn.
5. Schuif de zoomgeleider op de machine. Stel de afstand
tussen het midden van de naald en de zoomgeleider
in op 3 cm. Stik de hele quilt door.
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Ill H

3. Keer de afwerkstrook naar de goede kant en speld
3. De quilt sandwichen. Leg de achtergrondstof op een ilI i vast. Stop de overtollige stof bij de hoeken in om
verstekhoeken te maken. Naai de afwerkbies vast
platte ondergrond, met de goede kant omlaag. Leg
met een rechte steek.
de quiltvulling goed in het midden op de achterkant.
Ill H
Leg de quilttop met de goede kant naar boven goed
in het midden op de tussenvulling. Maak de lagen
over de hele quilt vast met veiligheidsspelden op
ongeveer iedere 10 cm. Zorg ervoor dat alle lagen
plat liggen. Begin vanaf het midden en werk naar de
randen toe.

©2010 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. VIKING en H CLASS zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.a rl HUSQVARNA is het handelsmerk van Husqvarna AB. Alle handelsmerken worden gebruikt onder
licentie van VSM Group AB. Alle andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

4. Gebruik uw rolmes en liniaal. Leg de liniaal gelijk met
de kniprand van het vierkant en snijd de stroken
gelijk met de randen van het middenvierkant. Doe
dit met alle vier de vierkanten.

6. Verwijder de veiligheidsspelden. Snijd alle randen gelijk.
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