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De Anderson-familiequilt
AFMETINGEN BIJ BENADERING
150 x 150 cm
HUSQVARNA VIKING® accessoires
Boventransportvoet met wisselbare
naaivoeten (920219096)
Verwisselbare decoratieve geleidevoet
(413340845
Applicatievoet (412800945)
Patchworkvoet, 6 mm (412785545)
Kantstikvoet met geleider in het midden
(412796845)
Meandervoet verend (413037646)
U vindt deze en nog veel meer
accessoires in de Husqvarna Viking®
Accessoirehandleiding op onze website
www.husqvarnaviking.com; ze zijn te koop
bij uw plaatselijke Husqvarna Viking®
dealer.

BENODIGDHEDEN
Middenblauwe katoen

Oranje katoen met blauwe stippen
60 x 115 cm voor de buitenste omranding

60 x 115 cm voor het midden van de quilt en de smalle
losse bies

Blauwe katoen
165 x 165 cm voor de achterkant

Witte ton-sur-ton katoen
35,5 x 35,5cm voor applicatie

Katoenen tussenvulling
165 x 165 cm

Turquoise katoen
30 x 115 cm voor de eerste omranding en de driehoeken

Plakvlieseline
35,5 x 35,5 cm

Katoen met oranje stippen
25 x 115 cm voor de driehoeken

Naaigaren, dikte 40 Rayon-garen, Onderdraad

Meerkleurige katoen met bloemen
45 x 115 cm voor de grote driehoeken

INSPIRA® Tear-A-Way versteviging

Gebatikte katoen met bloemen
70 x 115 cm voor de omranding

Rolmes van 45 mm

Oranje katoen met bloemen
90 x 115 cm voor de omranding

Snijmat

Lichtblauwe katoen
60 x 115 cm voor de vierkanten in de hoeken en de
afwerkstrook

Veiligheidsspelden voor het "rijgen” van de quilt

Liniaal van 6″ x 24″

Stofmarkeerpen
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SNIJ-INSTRUCTIES
Let op: Een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen bij alle maten.
Middenblauwe katoen

Gebatikte katoen met bloemen

• Eenmaal – 31 x 31 cm midden van de quilt

• Viermaal – 16,5 x 67,5 cm omranding

• Vijfmaal – 4 x 115 cm smalle 3D-bies

Oranje katoen met bloemen

Witte ton-sur-ton katoen

• Vijfmaal – 16,5 x 115 cm omranding

• Eenmaal– 35,5 x 35,5 cm applicatie

Lichtblauwe katoen

Turquoise katoen

• Viermaal – 11,5 x 11,5 cm hoekvierkanten

• Tweemaal – 11 x 31 cm omranding

• Zesmaal – 6,5 x 115 cm afwerkstrook

• Tweemaal – 11 x 48,5 cm omranding

Oranje katoen met blauwe stippen

• Tweemaal – 18 x 18 cm half square triangles

• Vijfmaal – 11,5 x 115 cm buitenste omranding

Katoen met oranje stippen

Blauwe katoen voor de achterkant

• Tweemaal – 18 x 18 cm half square triangles

• 165 x 165 cm

Meerkleurige katoen met bloemen

Katoenen tussenvulling

• Tweemaal – 35,5 x 35,5 cm diagonaal doormidden
gesneden tot grote driehoeken

• 165 x 165 cm

DE DELEN VAN DE QUILT AAN ELKAAR ZETTEN
Het midden van de quilt
Rijg uw Husqvarna Viking® Sapphire™ 960Q of 930 in met
naaigaren als boven- en onderdraad.
Klik uw patchworkvoet 6 mm op de machine. Selecteer Geweven,
normale stof en Naaien op de Sewing Advisor™ of selecteer een
rechte steek.
Speld twee turquoise omrandingen van 11 x 31 cm aan het
middenblauwe midden van de quilt van 31 x 31 cm en naai vast (zie
afbeelding 1). Pers.

Afb. 1

Speld twee turquoise omrandingen van 11 x 48,5 cm aan het midden
van de quilt en naai vast. Pers. Zie afbeelding 2.

Afb. 2
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De middelste applicatie maken
Tip: De monogramletter in het midden van de quilt wordt gemaakt als applicatie. We hebben de eerste letter van
de familienaam gekozen in een computerlettertype dat we mooi vonden en deze groot uitgeprint om als sjabloon te
gebruiken. Gebruik uw favoriete lettertype of teken uw eigen monogram.
De "A" die wij hebben gebruikt, is te vinden als sjabloon op pagina 9.

Druk de sjabloon voor de letter A af (te vinden op pagina
9). Plak de delen van de sjabloon aan elkaar.
Trek het spiegelbeeld van de letter "A" over op de
papieren zijde van de plakvlieseline.
Strijk op de verkeerde kant van de witte ton-sur-ton stof
van 35,5 x 35,5 cm.
Snijd de letter uit op de getekende lijn.
Verwijder het papier van de achterkant. Leg de letter
diagonaal op het middengedeelte. Strijk vast.
Leg Inspira® Tear-A-Way versteviging onder het blok en
speld vast (afbeelding 3).
Afb. 3
Rijg uw machine in met rayongaren als bovendraad en met
onderdraad op de spoel.
Verwijder de patchworkvoet 6 mm van de machine.
Klik de applicatievoet op de machine.
Kies Cordonsteek B2 (960Q) 1:38 (930).
Naai met de cordonsteek rondom de letter (afbeelding 4).

Afb. 4
Kies Quiltsteek D3 (960Q) 2:19 (930).
Spiegel de steek horizontaal.
Naai rondom de cordonsteek met deze quiltsteek voor
een bijzonder applicatie-effect. Scheur de versteviging weg
(afbeelding 5).

Afb. 5
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De verschillende stofdelen aan elkaar naaien
Rijg de machine in met naaigaren als boven- en onderdraad.
Verwijder de applicatievoet. Klik de patchworkvoet 6 mm op de
machine.
Selecteer Geweven, normale stof en Naaien op uw Sewing
Advisor of selecteer een rechte steek.
Markeer het middelpunt van de lange zijde van de vier grote
driehoeken van de meerkleurige bloemenstof. Markeer het
middelpunt van de turquoise omrandingen (afbeelding 6).

Afb. 6

Leg het middelpunt van één driehoek op het midden van
de turquoise omranding en naai van het midden naar buiten
(afbeelding 7). Herhaal het voor de andere kant. Pers.

Afb. 7

Herhaal voor de overige twee driehoeken. Zie afbeelding 8.

Afb. 8
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Naai de twee batik-omrandingen van 16,5 x 67,5 cm aan
de quilt. Pers. Zie afbeelding 9.

Afb. 9

Om de half square triangles te maken, tekent u een
diagonale lijn op de verkeerde kant van de twee turquoise
vierkanten van 18 x 18 cm (afbeelding 10).
Leg de turquoise vierkanten en de vierkanten met oranje
stippen van 18 x 18 cm met de goede kanten op elkaar.
Naai op 6 mm afstand van de getekende lijn en herhaal dit
aan de andere kant van de lijn (afbeelding 11).

Afb. 10

Snijd door op de lijn die u hebt getekend. Pers. Snijd de
vier blokken bij tot 16,5 x 16,5 cm.

Naai de half square triangles aan de uiteinden van de twee
batik-omrandingen van 16,5 x 67,5 cm, zie afbeelding 12.
Pers.

Afb. 12
Naai de twee batik-omrandingen met de hoek-vierkanten
aan de quilt (zie afbeelding 13). Pers.

Afb. 13
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Afb. 11

Meet de lengte van de quilt en snijd twee omrandingen
van oranje bloemenstof (16,5 x 115 cm) op die lengte.
Naai de omrandingen aan de quilt (afbeelding 14). Pers.

Afb. 14
Naai de overige drie omrandingen van oranje gebloemde
stof van 16,5 x 115 cm aan elkaar tot één lange strook.
Meet de breedte van de quilt. Snijd twee omrandingen van
de lange strook op die lengte. Naai de omrandingen aan
de quilt (afbeelding 15). Pers.

Afb. 15
Smalle 3D-bies
Naai de vijf middenblauwe stroken van 4 x 115 cm aan
elkaar tot één lange strook.
Pers de naden open. Vouw de bies in de lengte dubbel
met de verkeerde kanten op elkaar en pers.
Meet de breedte van de quilt en snijd twee smalle
3D-biezen op die lengte.
Naai de smalle 3D-bies met een verstevigingssteek op
3mm vanaf de rand van de quilt (afbeelding 16).
Afb. 16

Herhaal dit voor de lengte van de quilt. Laat overlappen in
de hoeken.
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Naai de vijf oranje omrandingstroken met blauwe stippen
van 11,5 x 115 cm aan elkaar tot één lange strook. Pers.
Meet de lengte van de quilt en snijd de vier
omrandingsstroken op die lengte.
Naai twee van de omrandingen aan de quilt (afbeelding
17). Pers.

Afb. 17

Naai de lichtblauwe hoek-vierkanten van 11,5 x 11,5 aan
de uiteinden van de twee resterende omrandingsstroken
(afbeelding 18). Pers.

Afb. 18
Naai de twee omrandingen aan de quilt (afbeelding 19).
Pers.

Afb. 19
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Uw quilt doorquilten
Doorpitten in de naad
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 aan elkaar quilt met veiligheidsspelden.
Verwijder de patchworkvoet 6 mm van de machine. Bevestig de
boventransportvoet en klik de verwisselbare decoratievoet op de machine.
Rijg uw machine in met rayongaren als bovendraad en met naaigaren op
de spoel.
Kies Quiltsteek D5 (960Q) / 2:13 (930). Pit de quilt door in de naad tussen
de omrandingen (afbeelding 20).

Afb. 20

Meanderen uit de vrije hand
Verwijder de boventransportvoet. Bevestig de Meandervoet verend
(raadpleeg de gebruiksaanwijzing over hoe u de machine moet instellen
voor Free motion verend).
Meander de middenblauwe stof rondom de applicatieletter "A"
(afbeelding 21).

Afb. 21
De afwerkstrook bevestigen en de quilt afwerken
Verwijder de Meandervoet verend. 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.
Afwerking
Verwijder naaivoet B. Klik de patchworkvoet 6 mm op de machine..
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.
Leg de afwerkstrook op de rechterkant van de quilt met de knipkanten op elkaar. Naai de afwerkstrook vast rondom de
quilt.
Verwijder de patchworkvoet 6 mm en bevestig de Kantstikvoet met geleider in het midden.
Vouw de gevouwen rand van de afwerkstrook naar de verkeerde kant van de quilt. Naai vanaf de goede kant, waarbij u
de rand van de Kantstikvoet met geleider in het midden in de naad laat lopen tussen de afwerkstrook en de quilt.
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