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Free-Motion kiezelsteenkussen
AFMETINGEN BIJ BENADERING
50 x 50 cm

BENODIGDHEDEN
8 verschillende katoenen stoffen
Koord voor het passepoil - 6 mm dik
Garen – 2 verschillende kleuren
Blinde rits van 50 cm
Tussenvulling
KNIPPEN
1 stuk vulling van 50 x 50 cm

HUSQVARNA VIKING® ACCESSOIRES
Transparante blinde ritsvoet 413286545

25 vierkanten van 11,5 x 11,5 cm van verschillende stoffen
1 achterdeel 42 x 52 cm

Transparante patchworkvoet ¼" met
geleider rechts 412927445

1 achterdeel 12 x 52 cm

Transparante patchworkvoet ¼" 412927447

1 strook katoen voor het passepoil, schuin afgeknipt of schuin van draad –

Free-Motion Echo quiltvoet 413320245

210 x 4,5 cm

Mega passepoilvoet 413195145

DE VIERKANTEN AAN ELKAAR NAAIEN
Leg de 25 vierkanten in een patroon dat u mooi vindt.
Naai ze aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Naai
vijf rijen van vijf vierkanten elk. Naai de rijen aan elkaar en
maak zo een vierkant. Pers alle naadtoeslagen open.

u de quiltsteek met handgemaakt effect (D:2 (model
960Q)/2:11(model 930). Deze steek wordt vooraf ingesteld
met een hogere waarde voor de draadspanning om de
onderdraad met opzet omhoog te trekken en het gewenste
“handgemaakte” effect te verkrijgen.

QUILTEN
Speld het vierkant op de vulling en begin met quilten.
Versier uw quilt zoals u dat wilt, alleen uw eigen fantasie
bepaalt de grenzen.

Rijg de bovendraad in met transparant garen en de spoel
met contrasterend of bijpassend garen.
Stik de vierkanten door, ongeveer 6 mm van de rand.
Let op: Wanneer u bij het naaien de quiltsteek met handgemaakt effect gebruikt, hangt het resultaat af van de stof,
tussenvulling en garen dat u gebruikt. Probeer de steek
eerst uit op een proeflapje. Pas de draadspanning aan
zoals nodig is voor uw werkstuk.

Wij hebben verschillende technieken voor het quilten
gekozen. Free-motion quilten, quilten met handgemaakte
look en rechte steken werden gecombineerd om een
spannend effect te creëren. Door te quilten uit de vrije
hand houdt u niet alleen de bovenkant, de vulling en de
achterkant bij elkaar, het voegt ook structuur en karakter
toe aan uw quilt.
Quilten met rechte steek
Klik de Transparante naaivoet ¼" op de machine. Gebruik
verschillende patronen voor recht doorstikken om enkele
vierkanten te quilten.
Quilten met handgemaakt effect
Om uw quilt een handgemaakte look te geven, gebruikt

De quiltsteek met handgemaakt effect geeft
uw werkstuk een handgemaakt uiterlijk.
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Free-Motion kiezelsteeneffect
Stel uw machine in op Free-Motion zwevend (op model 930 moet u dan ook
de transporteur laten verzinken) en klik de Free-Motion Echoquiltvoet op uw
machine. Selecteer rechte steek.
De opvultechniek free-motion kiezelstenen houdt heel veel verplaatsingen in om
van de ene “kiezelsteen” naar de andere te gaan. Hier kunt u uw eigen gestikte
lijnen kruisen, in tegenstelling tot meanderen (afb. 1).
Tip: U kunt het naaiproces van de cirkels versnellen door grotere cirkels te maken
en ze te omgeven met kiezelstenen van gemiddelde grootte. Wanneer u diverse
afmetingen en vormen stikt, kost het niet zo veel tijd om uw quilt te bedekken met
deze structuur.
Tip! Oefen het naaien uit de vrije hand op stukjes stof met tussenvulling van uw
quilt. Het is belangrijk om uw handen te bewegen met dezelfde snelheid als de
naald om te lange of te korte steken te voorkomen. Door de snelheid tijdens het
naaien uit de vrije hand gelijk te houden, krijgt u ook gelijkmatige steken.

Afb. 1

HET KUSSEN IN ELKAAR NAAIEN
Schakel de free motion stand uit en verhoog de transporteur weer (model 930).
Achterkant
De achterkant van het kussen bestaat uit twee stukken stof die op elkaar
worden genaaid met een rits als opening.
Bevestig een standaard rits met ritsvoet E of gebruik de optionele transparante blinde ritsvoet om een blinde rits te maken.
Afb. 2

De passepoil maken
Om uw kussen extra cachet te geven, maakt u uw eigen passepoil van stof
naar keuze en de mega passepoilvoet.

Klik de mega passepoilvoet vast aan de rechterkant van de naald. Leg de stof
en het koord onder de mega passepoilvoet met het koord links van de naaivoet. Selecteer de rechte steek en stel de steekpositie in op -2.0. Naai (afb. 2).
De passepoil bevestigen
Leg de voorkant van het kussen met de goede kant naar boven. Leg de passepoil langs de naadlijn aan de goede kant van de stof (afb. 3). Zet de steekpositie op -2,5 en naai aan elkaar met de passepoil links van de naaivoet.
Tip: Wanneer u een passepoil in een werkstuk naait, moet u de naaldpositie
zo aanpassen dat de naad zo dicht bij het koord komt, dat het eerste stiksel
wordt verborgen.

Afb. 3

Leg de achterkant van het kussen bovenop de voorkant, met de goede kanten op elkaar. Selecteer een rechte steek met de linker naaldpositie. Naai de
delen op elkaar met het koord links van de mega passepoilvoet (afb. 4).
Tip: Knip de naadtoeslag van het passepoil in bij de hoeken om de naden
minder hoog te maken en te zorgen dat de naden plat liggen.
Draai het kussen om en strijk het. En geniet van het eindresultaat!
Afb. 4
Meer informatie over het gebruik van onze accessoires vindt u op
www. husqvarnaviking.com.
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Pak de passepoilstrook en leg deze met de verkeerde kant naar boven. Leg
het koord er bovenop en wikkel de stof eromheen.

