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Basis en voorbereidingen Crazy Colors Mystery Quilt 2017 – ca. 1.15.x1.15m    -   © Sylvia Kaptein 
 
Dit project bestaat uit diverse blokken: 9 blokken die uiteindelijk 25 x 25 cm worden, 12 blokken die 
uiteindelijk 12,5 x 25 cm worden en 4 blokken die uiteindelijk 12,5 x 12,5 worden. De blokken 
worden in maand 12 op een speciale manier aan elkaar gezet.  
 
Er wordt gewerkt via de methode ‘Quilt-a-you-go’: dat wil zeggen dat er op een sandwich 
(achterkantstof, tussenvulling en VlieselineL11) gewerkt wordt en ‘gequilt’. We noemen het hier 
quilten, omdat alles direct door alle lagen van de sandwich heen genaaid wordt: het opnaaien van de 
lapjes, het maken van de siersteken, het (extra) quilten bij siersteken en het opnaaien van pailletten, 
kralen ed.  De sandwich wordt extra groot gesneden/geknipt; niet alleen vanwege de ‘krimp’ van het 
quilten, maar ook vanwege extra ruimte die voor het aan elkaar zetten over moet blijven. Pas in 
maand 12 wordt alles op een bepaalde maat gesneden en aan elkaar gezet tot ca. 1.15 x 1.15 m.  
 
Om de basis goed voor te bereiden heb je van Vlieseline L11, tussenvulling en een ecru 
achterkantstof (extra breed) bepaalde stukken nodig, die hieronder via schema’s weergegeven 
worden.  
 
1) Vlieseline L11* is bij de meesten van jullie wel bekend: het is een luchtig, doorzichtig weefsel, dat 
gebruikt wordt om op te werken zonder dat het echt dikte aan het project geeft. Hiervan heb je 2.20 
m nodig, van 90 cm breed. Het materiaal is dan ruim genoeg, maar let op dat je de exacte opgegeven 
maten snijdt.  

Snij van de Vlieseline L11 het volgende, op de manier waarop het op het schema hierboven staat 
aangegeven: 9 vierkanten van 32 x 32 cm, 12 rechthoeken van 16 x 32 cm en 4 vierkanten van 16 x 
16 cm. Leg ze weg en gebruik ze pas als het op de BERNINA Blog aangegeven wordt bij een bepaalde 
maand.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sylviasartquilts.nl/
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2) Als tussenvulling wordt Matilda’s Own 100% Bamboo* gebruikt: een niet al te dikke, zachte, anti 
allergische tussenvulling, die niet pluist. De stoffen die aan weerskanten hiervan tegen dit materiaal 
aangelegd worden, ‘plakken’ enigszins door het materiaal, wat weer als voordeel heeft dat je niet 
veel spelden hoeft te zetten om de uiteindelijke sandwich bij elkaar te houden. De afmeting van de 
tussenvulling is zeer ruim: extra materiaal is voor reserve, mocht je een sandwich niet kunnen 
gebruiken, of om wat extra projecten te kunnen maken.  

Snij van de deze tussenvulling het volgende, op de manier waarop het op het schema hierboven staat 
aangegeven: 9 vierkanten van 32 x 32 cm, 12 rechthoeken van 16 x 32 cm en 4 vierkanten van 16 x 
16 cm. Leg ze weg en gebruik ze pas als het op de BERNINA Blog aangegeven wordt bij een bepaalde 
maand.  
 
3) De basis achterkantstof is een ecru stof, extra breed*, zacht, soepel en niet al te dik: dit is een 
‘tijdelijke’ achterkant, alleen bedoeld om de sandwich te maken en de siersteken en andere effecten 
direct te ‘quilten’. Naderhand zet je van ‘mooie’ quiltstof een aparte achterkant tegen de quilt: dit 
wordt in maand 12 van 2017 uitgelegd. Ook dit formaat is ruim voldoende.  

 

http://www.sylviasartquilts.nl/
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Snij van de ecru stof het volgende, op de manier waarop het op het schema hierboven (pg 2 foto) 
staat aangegeven: 9 vierkanten van 32 x 32 cm, 12 rechthoeken van 16 x 32 cm en 4 vierkanten van 
16 x 16 cm. Leg ze weg en gebruik ze pas als het op de BERNINA Blog aangegeven wordt bij een 
bepaalde maand.  
 
Nogmaals: alle basismaterialen zijn RUIM genomen, zodat je altijd reserve hebt: dit project duurt 
immers een jaar… Vlieseline L11, Matilda’s Own 100% Bamboo en ecru stof zijn ook los verkrijgbaar 
via mijn website: mocht je meer willen bestellen dan kan dat (zolang de voorraad strekt). 
 
(*Bij de webshop van Sylvia’s Art Quilts Studio kun je diverse pakketten voor dit project aanschaffen, mét of zonder de 
batik stoffen. Ook kun je Mill Hill kraaltjes bestellen in diverse kleuren: dit voor het (handmatig) versieren van de 
quiltblokken.) Wil je meer info: mail me via sylvia@sylviasartquilts.nl 

 
Voor het eerste blok de volgende aanwijzingen:  
Neem een stuk Vlieseline L11, tussenvulling en ecru stof, elk van 32 x 32 cm.  
 

De patronen voor de 9 blokken bestaan uit 2 A4-tjes: een linker- en een rechterhelft. Download het 
.pdf bestand via de BERNINA BLOG, knip één patroondeel op de stippellijn af, en plak deze met 
Scotch Tape op het andere patroondeel. Doe dit secuur!  

 
Controleer of de binnenste dikke lijn nog een afmeting van 25 x 25 cm aangeeft.  
   
Leg op dit patroon een stuk Vliesline L11 van 32 x 32 cm, zodanig, dat het blok van het papier precies 
in het midden van de Vlieseline L11 uitkomt: aan alle kanten moet het Vlieseline L11 ruim uitsteken. 
Teken nu alleen de lijnen van het blok op het Vlieseline L11 (niet de getallen), doe dit met ballpoint, 
om de lijnen goed te zien: het zijn de naailijnen. Neem ook de dichte lijnen van het vierkant van 25 x 
25 cm en de stippellijnen die daarbuiten aanwezig zijn. De stippellijnen geven aan dat de stoffen ruim 
over díe laatste lijnen komen te liggen, om het blok uiteindelijk op het juiste formaat te krijgen. 
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Maak dan de sandwich: leg het stuk ecru achterkantstof (dit is NIET de mooie achterkant, maar een 
‘tijdelijke’) van 32 x 32 cm op tafel, leg hier de tussenvulling van 32 x 32 cm bovenop, randen gelijk, 
en daar bovenop de Vlieseline L11 met de getekende lijnen, ook buitenranden gelijk. Speldt de 
sandwich met Flower Pins (lange quiltspelden met platte kop) om de lagen bij elkaar te houden. 
 
Op deze manier worden alle blokken van dit Crazy Colors Mystery Quilt 2017 project voorbereid. 
Maar niet alle blokken hebben hetzelfde formaat, dus werk NIET vooruit, maar werk per maand: de 
maten worden per maand doorgegeven.  
 
Het voorbereiden van de naaimachine:  
Kijk in het handboek of op de machine zelf welke siersteken de machine kan maken. Ook locksteken 
zijn siersteken. En zelfs de zigzag of stiksteek wordt in dit project gebruikt. De bedoeling is dat je 
steken kiest die je leuk vindt, maar ook steken die je nooit gebruikt: je kunt ze allemaal tijdens dit 
project manipuleren door ze aan te vullen via freehand quilten, of te combineren (kijk of je die 
mogelijkheid op je machine hebt), en door het opnaaien van bandjes, pailletten en kralen er extra 
effecten op te geven.  

 
Gebruik een persvoetje dat 
bij het maken van 
siersteken hoort. Kijk bij je 
machine welke dat is – bij 
de BERNINA 770QE heb ik 
voetje 20C gebruikt: een 
open voetje waarbij de 
siersteken goed te zien zijn. 
Voor het couchen en 
opwerken van band heb je 
een koordvoetje nodig. Dit 
is bij de meeste 
naaimachines aan te 
schaffen (of misschien heb 
je het al in je bezit). 
 

De oorspronkelijke quilt is gemaakt op de BERNINA 770QE. Als je dezelfde machine hebt, kun je 
kijken naar de foto’s op de BERNINA BLOG welke steken er gebruikt worden, maar je kunt ook je 
eigen steken uitkiezen. Het is niet de bedoeling om alles exact na te doen, maar om je creativiteit te 
stimuleren door alles naar eigen smaak aan te passen (vandaar dat de nummers van de siersteken 
niet doorgegeven worden). Dat zal je tijdens het project duidelijk worden.  
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Zorg er in ieder geval voor dat je alle materialen die je gaat gebruiken bij de hand hebt en dat je 
machine (en vooral het spoeltjeshuis) schoon is. Houd ook diverse machinenaalden bij de hand, want 
je moet regelmatig van naald wisselen als je bv. de Embroidery needles en de Metallic needles 
gebruikt. Wil je niet teveel van naalden wisselen, dan kun je er ook voor kiezen om voor alles een 
Topstitch naald 90/12 te gebruiken: deze kan zowel voor gewone garens als voor metaal garens 
gebruikt worden. Denk er wel aan dat een machinenaald niet eeuwig meegaat: vervang deze tijdig, 
vooral als je merkt dat garens gaan knappen of opstropen.  
 

Zet – bij het werken met metaalgarens – de snelheid op ‘langzaam’, de bovenspanning iets losser en 
het klosje eventueel verder van de machine af (op een cone houder bv,): dit zal het resultaat ten 
goede komen. Bij sommige machines is dat niet nodig: dan ‘pakt’ het metaalgaren het prima op de 
gewone kloshouder. Bedenk wel dat metaalgaren ‘rekbaar’ is, omdat het vaak een kern van 
synthetisch materiaal heeft. Vooral bij siersteken waarbij de totale breedte van het voetje gebruikt 
wordt (bij de BERNINA 770QE is dat zelfs 9 mm!), zal de metaaldraad erg uitgerekt worden, tenzij je 
langzamer werkt. Maar ook bij steken waarbij meerdere keren over één plek genaaid wordt, kan het 
zijn dat de draad gaat breken omdat je door het metaal van het garen heen gaat steken… ook 
hiervoor geldt weer: maak proeflapjes.  
 
Maak de proeflapjes van kleine stukken sandwich van overgebleven ecru stof, tussenvulling en 
Vlieseline L11 (je hebt reserve genoeg) om steken uit te proberen, maar ook om de bovenspanning 
van de machine uit te proberen (bij metaalgarens moet de bovenspanning altijd wat losser gezet 
worden dan bij gewone garens). Noteer op de proeflapjes eventueel welke instellingen je gebruikt 
hebt: dan weet je dat voor een volgende keer.   
 
Kijk elke maand op de BERNINA Blog bij dit project: rond de 15e van elke maand in 2017 krijg je 
nieuwe aanwijzingen via het bericht met heel veel stap-voor-stap foto’s en patronen die je kunt 
downloaden. Je hoeft niet ‘bij’ te blijven: alles blijft het hele jaar op de Blog staan, zodat je ook later 
in kunt stappen of op je eigen tempo kunt werken.  
 
 
Heel veel plezier met dit kleurrijke project! 
Sylvia Kaptein 
Sylvia’s Art Quilts Studio 
Mient 10 – 1655KR Sijbekarspel. 
Voor bestellen pakketten, kralen en meer: www.sylviasartquilts.nl/webshop 
Voor info/vragen: sylvia@sylviasartquilts.nl en de FaceBook groep Crazy Colors Mystery Quilt 2017 
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