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Algemeen
Tot nu toe zijn rij 1 t/m 3 opgebouwd uit 6 bokken van 9”(inch) (= 54” breed, excl. naadtoeslag)
Het 4e deel bestaat afzonderlijk uit 2 rijen.
Rij 4 – bovenste deel
- Stitchery & Applicatie
- 3” x 54” (excl. naadtoeslag)
Rij 4 – onderste deel
- Patchwork
- 6” x 54” (excl. naadtoeslag)
Er wordt gewerkt met ¼” naadtoeslag.
Rij 4 – Bovenste deel - ‘Stitchery & Applicatie’

Benodigdheden
Achtergrondstof
Stof voor hartjes
Borduurgaren
Applicatiegaren
Naalden
Overig
Glue,

: 1 strook van 5” x 56” (= 12,5 x 142cm) dit is INCL. naadtoeslag
: div. scraps
: DMC (kleur 918 indien je de serie ‘Reflections’ van Jo Morton gebruikt)
: Aurifil #50 of #80 (kleur 1246, 2435, 6010 indien u met het originele
stoffenpakket werkt)
: Borduurnaald met punt en Applicatienaald
: Frixion Pen, Lichtbak, Freezer Paper, Sewline Fabric Glue Pen, Roxanne
Apliquick Tools

Patroon – Print het patroon voor de ‘Stitchery & Applicatie’ rand (bestaat uit 4 pagina’s), en lijm deze
aan elkaar op de aangegeven overlappings punten.
Hoe gaat u te werk:
* Neem 2 stukken achtergrondstof, elk van 5” x 28-1/4”
(= 12,5 x 63,25cm). Naai deze langs de korte zijde aan
elkaar. Nu heb je 1 strook van 5” x 56” (= 12,5 x 142cm)
dit is INCL. naadtoeslag.
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* Teken op de achterkant van deze strook een kader van 3” x 54”.
Rijg dit kader met een contrasterende kleur en grote steken door. Hierdoor kun je aan de voorkant

van de stof het kader zien. Binnen dit kader maak je de Stitchery & Applicatie.
* Leg de strook over het patroon, maak eventueel gebruik van een lichtbak. Zorg dat het kader van de
strook exact over het kader van het patroon ligt en speld hier en daar met een speld vast. Neem het
patroon over met de Frixion pen op de stof.
Stitchery
* Voor de Stitchery gebruikt u telkens 2 draadjes
DMC en een borduurnaald met punt.
Ik heb de steel-steek gebruikt om de letters te
borduren. Hecht elke letter afzonderlijk aan en af
om zo doorschijnen van ongewenste draden te
voorkomen.
Applicatie
* Appliceer de hartjes met jouw favoriete applicatie techniek.
- Zelf heb ik Freezer Paper gebruikt om de hartjes vormen over te
trekken.
- Vervolgens de naadtoeslag met Apliquick tooltjes naar de
achterzijde gevouwen en met de Sewline Fabric Glue Pen vast gezet.
- Hierna enkele dotjes Roxanne Appliqué Glue op de applicaties
en hiermee op de achtegrond stof vastgezet.
- D.m.v. kleine applicatie steekjes en bijpassende garenkleur de
hartjes vastgenaaid.
- Vervolgens even ‘persen’ met het strijkijzer aan de achterkant
van de applicaties, het binnenstuk (achtergrondstof) losknippen
en de Freezer Paper verwijderen.

* Meet je strook na, de eindmaat moet 3” x 54” zijn (3-1/2” x 54-1/2” INCL naadtoeslag).
Ga verder met het onderste deel…
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Rij 4 – Onderste deel - ‘Patchwork’

Patroon - Neem de patronen over en maak mallen van alle onderdelen. Gebruik ¼” naadtoeslag.
De rij bestaat uit 9 blokken, elk van 6” x 6”:
5 ‘grote’ LeMoyne sterren
en

4 ‘kleine’ LeMoyne sterren

Naai de blokken en zet ze aan elkaar. Zie de foto van het origineel voor het kleurgebruik.
Deze patchwork-rij heeft een eindmaat van 6” x 54” (6-1/2” x 54-1/2” INCL naadtoeslag).
Veel plezier met het 4e deel van deze 2017 ‘Reflections Quilt’!
Marcha Osephius
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