Benodigdheden Crazy Colors Mystery Quilt 2017 van Sylvia Kaptein/Sylvia’s Art Quits Studio, Mient
10, 1655KR Sijbekarspel. www.sylviasartquilts.nl/webshop – ism. BERNINA Blog
Quilt afmetingen: ca. 1.15 x 1.15 m
Vierkante blokken uiteindelijk 25 x 25 cm, randenblokken uiteindelijk 12,5 x 25 cm, hoekblokken
uiteindelijk 12,5 x 12,5 cm. Sashings tussen de blokken maken de quilt groter en worden aangebracht
voor speciaal effect.
Voor de blokken bovenkant: 9 Batiks: 1 zwart, rest 8 kleuren regenboog*
Zwart: alleen voor de sashings ! Zie hieronder
Geel: 0.50x1.10m
Oranje: 0.50x1.10m
Rood: 0.50x1.10m
Roze: 0.50x1.10m
Paars: 0.50x1.10m
Blauw: 0.50x1.10m
Turkoois: 0.50x1.10m
Groen: 0.50x1.10m
*Neem je je eigen (batik) stoffen, zorg er dan voor dat ze niet te druk zijn, dus effen stoffen of ‘bijna’ effen stoffen zijn het
meest geschikt voor dit project. Het effect zit immers in de garens en andere materialen die je gaat gebruiken, zoals bandjes,
machinegarens, pailletten en kralen.

Sashings zwarte batik: stroken van 4 cm breed; voor tussen de blokken is dat (gerekend op extra
rand/ruimte van de blokken 1 ½ cm per blok = 2 x 1 ½ + ½ cm naadtoeslag = 4 cm
Totaal 1.10m nodig
12 x 32 cm lang, 4 cm breed verticaal voor tussen grote vierkante blokken
8 x 16 cm lang, 4 cm breed verticaal voor boven en onderkant naast kleine vierkante (hoek)blokken
6 x totale breedte, 4 cm breed snijden horizontaal voor horizontale sashings tussen de blokkenrijen
8 x totale breedte, 6 cm breed snijden voor de afwerkranden – alles aan elkaar zetten en rondom
naaien
Vlieseline L11 van 90 cm breed: totaal 2.20m nodig
Snijden blokken 9 x 32 x 32 cm, randenblokken 12 x 16 x 32 cm, hoekblokken 4 x 16 x 16 cm
Ecru of witte stof voor 1e achterkant van 2.70/2.75m breed: totaal 1.00 m nodig
Snijden blokken 9 x 32 x 32 cm, randenblokken 12 x 16 x 32 cm, hoekblokken 4 x 16 x 16 cm
Tussenvulling 100% bamboo Mathilda’s Own van 2.40m breed: : totaal 1.00 m nodig
Snijden blokken 9 x 32 x 32 cm, randenblokken 12 x 16 x 32 cm, hoekblokken 4 x 16 x 16 cm
LATER: Mooie achterkant: 1.25 van extra brede stof – zelf naderhand bepalen.
Verder nodig:
Witte en blauwe wateruitwasbare stiften voor optekenen lijnen siersteken
Allerlei machine quilt- en -siergarens voor het maken van de sierstekenrijen
Bandjes en lintjes, (metaal)koordjes voor speciaal werk
Pailletten en kralen om met de hand te versieren
Gebruik naaimachine:
Handboek ivm. mogelijkheid siersteken
Persvoetje, geschikt voor het werken met siersteken

Freemotion quiltvoetje, voor freehand quilten
Koordvoetje: kijk welke soort er bij je machine past, er zijn vaak meerdere mogelijkheden
Schmetz Embroidery machinenaald 75/11 en Schmetz Metallic machinenaald 80/12 óf een
Superior Threads Titanium Topstitch naald 80/12 of 90/14.
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