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Nog meer warme dekens voor vluchtelingen 

Copyright ©2016 Maaike Bakker 

Alle rechten voorbehouden 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande 

toestemming van de auteur.  

 

Dit E-book mag echter wel vrij worden gebruikt en verspreid als inspiratiebron en/of patronenboek 

bij het maken van quilts voor jonge vluchtelingen. Bij publiciteitsacties moet wel de naam van de 

ontwerper worden genoemd. 

 

De foto’s zijn van Annette Lenstra en Maaike Bakker 

 

 

 

Voor meer informatie: 

www.quiltsvoorvluchtelingen.nl 
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Inleiding 
 

 

 

In de zomer van 2015 zagen we allemaal enorme aantallen mensen vluchten. Omdat ze niet meer 

veilig waren in hun eigen land, trokken ze naar het veilige Europa. Weg van de oorlog en de 

onderdrukking, weg van de voortdurende angst. Maar ook weg van de plek waar ze geboren zijn, 

waar ze thuishoren, weg van de cultuur die ze goed kennen. Met achterlating van al hun bezittingen 

naar een onbekende toekomst. 

Een aantal quiltsters in Zuidwest-Drenthe voelden de behoefte om iets voor deze mensen te doen. 

Wij besloten om quilts voor kinderen te gaan maken, een praktisch (warme deken) en persoonlijk 

cadeau. 

 

Tussen september 2015 en juli 2016 zijn er meer dan 80 prachtige quilts gemaakt, door individuele 

quiltsters en door groepjes quiltsters. In juli 2016 hebben we de quilts uitgedeeld op de school van 

het AZC in Assen: 70 stralende gezichten. 

 

In de zomer van 2015 heb ik al een E-book gemaakt met ideeën voor snel te maken quilts, 

opgebouwd uit vierkanten van 15 x 15 cm. Als inspiratiebron voor iedereen die mee doet. Na een 

jaar vierkante lapjes waren we toe aan iets nieuws. Voor dit E-book heb ik weer ontwerpen gemaakt 

van eenvoudige, leuke en snel te maken quilts. Nu bestaan alle quilts uit stroken van 7,5 cm breed. 

Iedereen die zich bij  ons initiatief wil aansluiten, mag deze patronen gebruiken. 

 

Doe mee! Snuffel eens in jouw restanten lapjes, snijd stroken van 9 cm breed. Ruil eventueel 

met andere quiltsters, zodat je een mooi op elkaar afgestemd geheel krijgt, en ga aan de slag. 

 

Ik hoop van harte dat nog meer quiltsters gaan meewerken, om zo letterlijke en figuurlijke warmte te 

geven aan kinderen die dat zo hard nodig hebben. 

 

 

Maaike Bakker 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 
 

       Copyright © 2016   Maaike Bakker   Alle rechten voorbehouden 
 

Snijd eerst stroken van 9 cm breed 
In de quilt worden dat stroken van 7,5 cm breed  

 

 

Uitgangspunten: 

 

• alle quilts zijn gebaseerd op stroken van 7,5 cm breed (snijmaat 9 cm breed) 

• sommige quilts hebben geen rand, andere quilts hebben een rand van 15 cm breed en 

sommige quilts hebben een rand (of twee randen) van 7,5 cm breed 

• de meeste quilts zijn 137 x 197 cm groot, sommige quilts hebben (door het gebruikte 

patroon) een iets andere maat 

 

Aan de slag: 

 

• zet je manden of bakken met restanten op tafel en kies daaruit fleurige stoffen 

• snijd stroken van 9 cm, dat is inclusief 0,75 cm naadtoeslag 

• organiseer een “swap”. Ruil dan stof met andere quilters, zodat je mooi bij elkaar passende 

stroken krijgt 

• kies één van de ideeën uit dit E-book en ga lekker aan het werk 
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Snijd lange stroken 
 

 

 

Stroken gesneden uit de volle breedte van de stof worden aan elkaar genaaid en vervolgens weer 

in banen gesneden. Heel eenvoudig, maar het resultaat mag er zijn. 
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Werkbeschrijving: 

 
Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken van 7,5 cm 

• rand 7,5 cm 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 0,9 m stof voor de tussenstroken en 

de rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 220 cm 

• een achterlap van 150 x 220 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de stroken: 

• 24 stroken van 7,5 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 cm) breed over de volle 

breedte van de stof  

 

Snijd uit de stof voor de rand en de 

tussenstroken: 

• 10 stroken van 7,5 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 cm) x 110 cm 

 

Werkwijze: 

 

• naai de 24 stroken aan elkaar tot een 

lap van ongeveer 110 x 180 cm 

• snijd 3 banen uit deze lap:  

- een baan van 30 cm breed 

(inclusief naadtoeslag 31,5 cm)  

- een baan van 15 cm breed 

(inclusief naadtoeslag 16,5 cm) 

- een baan van 60 cm breed 

(inclusief naadtoeslag 61,5 cm) 

 

 

 

 

 

 

• naai 3 stroken van de stof voor de 

rand en de tussenstroken aan elkaar. 

Meet de lengte van de breedste baan 

door het midden en snijd 2 stroken op 

maat 

• naai de banen volgens de tekening 

aan elkaar met telkens een 

tussenstrook ertussen. Draai de 

middelste baan 180° 

• strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Maak blokken van 22,5 x 22,5 cm 
 

 

 
 

 

Als je de stroken van 7,5 cm breed in stukken van 22,5 cm lang snijdt, dan kan je vierkante blokken 

van 22,5 x 22,5 cm groot maken. Die kan je dan weer op verschillende manieren aan elkaar zetten.  
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Werkbeschrijving: 
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 204,5 cm 

• stroken van 7,5 x 22,5 cm 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• een stuk volumevlies van 150 x 220 cm 

• een achterlap van 150 x 220 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de stroken: 

• snijd 162 stroken van 22,5 x 7,5 cm lang (inclusief naadtoeslag 24 x 9 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• maak de blokken van telkens drie stroken 

• naai de blokken aan elkaar in 9 horizontale rijen van elk 6 blokken 

• naai de rijen aan elkaar 

• strijk de top 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving: 
 

Maten: 

 

• quilt: 144,5 x 204,5 cm 

• stroken: 7,5 x 22,5 cm 

• hoekblokken: 7,5 x 7,5 cm 

• tussenstroken: 7,5 x 22 cm 

• rand: 7,5 cm 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de blokken en de 

hoekblokken 

• 1,25 m stof voor de tussenstroken 

• 0,7 m stof voor de rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 220 cm 

• een achterlap van 150 x 220 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• snijd 72 stroken van 22,5 x 7,5 cm   

(inclusief naadtoeslag 24 x 9 cm)  

• 35 hoekblokken van 7,5 x 7,5 cm 

(inclusief naadtoeslag 9 x 9 cm)  

 

Snijd uit de stof voor de tussenstroken: 

• 58 stroken van 7,5 x 22,5 cm  (inclusief 

naadtoeslag 9 x 24 cm)  

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 7,5 x 110 cm  (inclusief 

naadtoeslag 9 x 110 cm)   

 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

 

• maak de blokken van telkens 3 

stroken 

• naai de blokken, tussenstroken en 

hoekblokken volgens de tekening aan 

elkaar 

• strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Gebruik ook stof met plaatjes 
 

 

 
 

Ook stoffen met plaatjes kunnen verwerkt worden in een strokenquilt. Ik laat vier mogelijkheden 

zien, maar er zijn vast meer leuke combinaties van stof met plaatjes en stroken te bedenken. 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• blokken: 30 x 30 cm 

• rand: 7,5 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de blokken  

• 0,4 m stof met plaatjes 

• 0,7 m stof voor de rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 48 stroken van 30 x 7,5 cm (inclusief 

naadtoeslag 31,5 x 9 cm)   

 

Snijd uit de stof voor de blokken voor de 

omlijsting van de 12 plaatjes telkens: 

• 2 stroken van 15 x 7,5 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 x 9 cm)    

• 2 stroken van 30 x 7,5 cm  (inclusief 

naadtoeslag 31,5 x 9 cm) 

 

Snijd uit de stof met plaatjes: 

• 12 blokken van 15 x 15 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 x 16,5  cm)    

  

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 7,5 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 x 110 cm)   

 

Werkwijze: 

 

• maak 12 blokken van telkens vier 

stroken van 30 x 7,5 cm 

• zet de stroken van 15 x 7,5 cm aan 

weerszijden van de stof met plaatjes. 

Strijk de naad onder de stroken. Zet 

de stroken van 30 x 7,5 cm aan de 

onder- en bovenzijde. Strijk de naad 

onder de stroken 

• naai de blokken volgens de tekening 

aan elkaar 

• strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• blokken: 30 x 30 cm 

• rand: 7,5 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de blokken  

• 1,5 m stof met plaatjes 

• 0,7 m stof voor de rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 48 stroken van 30 x 7,5cm (inclusief 

naadtoeslag 31,5 x 9 cm)   

 

Snijd uit de stof met plaatjes: 

• 12 blokken van 30 x 30 cm (inclusief 

naadtoeslag 31,5 x 31,5 cm)  

  

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 7,5 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 cm x 110 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• maak 12 blokken van telkens vier 

stroken van 30 x 7,5 cm 

• naai de blokken en de blokken van de 

stof met plaatjes volgens de tekening 

aan elkaar 

• strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 189,5 cm 

• blokken: 22,5 x 37,5 cm 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de blokken  

• 1,5 m stof met plaatjes 

• 0,7 m stof voor de rand 

• een stuk volumevlies van 150 x 200 cm 

• een achterlap van 150 x 200 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 120 stroken van 22,5 x 7,5 cm (inclusief naadtoeslag 24 x 9 cm) 

 

Snijd uit de stof met de plaatjes: 

• 30 stroken van 7,5 x 22,5 cm (inclusief naadtoeslag 9 x 24 cm) 

  

Werkwijze: 

 

• maak 30 blokken van telkens vier stroken van 30 x 7,5 cm. Naai daarvoor telkens 2 stroken 

aan weerszijden van de strook van de stof met plaatjes. Strijk de naden onder de buitenste 

stroken. Zet daarna 2 stroken aan de onder- en bovenzijde. Strijk de naden onder de stroken 

• naai de blokken in 5 rijen van 6 blokken aan elkaar 

• naai de rijen aan elkaar 

• strijk de top 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 

 

 

 



18 
 
 

       Copyright © 2016   Maaike Bakker   Alle rechten voorbehouden 
 

 
 

 

Een groot stuk stof met plaatjes kan als een brede strook in een quilt verwerkt worden. Als je geen 

groot stuk plaatjesstof hebt, kan je ook afbeeldingen appliqueren. Een werkbeschrijving van 

machinaal appliqueren kan je vinden in het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’. Dat 

boek kan je downloaden op www.maaikebakker.eu. 

 

 

 

 



19 
 
 

       Copyright © 2016   Maaike Bakker   Alle rechten voorbehouden 
 

Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• strook stof met plaatjes: 30 x 105 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 15 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 0,35 m stof met plaatjes 

• 1,3 m stof voor de rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 2 stroken van 7,5 x 105 (inclusief 

naadtoeslag 9 x 106,5 cm)  

• 14 stroken van 7,5 x 90 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 x 91,5 cm) 

• 14 stroken van 7,5 x 30 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 x 31,5 cm) 

 

Snijd uit de stof met plaatjes: 

• een strook van 30 x 105 cm (inclusief 

naadtoeslag 31,5 x 106,5 cm) 

  

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm x 110 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• zet aan boven- en onderzijde van de 

strook stof met plaatjes een strook 

van 105 cm 

• naai de stroken van 90 cm lang 

volgens de tekening aan elkaar 

• naai de stroken van 30 cm lang 

volgens de tekening aan elkaar 

• zet de 3 delen volgens de tekening 

aan elkaar 

• strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Maak grote log cabin blokken  
 

 
 

 

Stroken nodigen uit tot het maken van log cabin blokken. Met lekker brede stroken kan je van één 

blok al een hele quilt maken. 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 15 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof in twee verschillende 

kleurgroepen (een lichte en een 

donkere) voor de stroken  

• 1,4 m stof voor de rand en de 

middelste strook 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de stroken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm 

breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm x 110 cm) 

• 1 strook van 7,5 x 67,5 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 x 69 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• zet langs de rechterkant van de strook 

van 7,5 x 76,5 cm een strook uit de 

donkere kleurgroep. Strijk de naad 

onder de laatstgenoemde strook 

• zet langs de bovenzijde een strook uit 

de lichte kleurgroep. Strijk de naad 

onder die strook 

• zet aan de linkerkant van de 

beginstrook een strook uit de lichte 

kleurgroep. Strijk de naad onder die 

strook 

• zet langs de onderzijde een strook uit 

de donkere kleurgroep. Strijk de naad 

onder die strook 

• herhaal de vorige vier stappen tot de 

top 105 x 165 cm groot is. Naai 

eventueel stroken aan elkaar om 

voldoende lengte te krijgen. Strijk de 

top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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De werkwijze van een court house step lijkt sterk op de werkwijze van een log cabin.
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• middenstrook: 15 cm breed 

• rand: 15 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof in twee verschillende 

kleurgroepen (een lichte en een 

donkere) voor de stroken  

• 1,5 m stof voor de rand en de 

middelste strook 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de stroken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm 

breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm x 110 cm) 

• 1 strook van 15 x 60 cm (inclusief 

naadtoeslag 16,5 x 61,5 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• zet aan de boven- en onderzijde van 

de strook van 15 x 60 cm een strook 

uit de donkere kleurgroep. Strijk de 

naden onder deze stroken 

• zet aan weerszijden een strook uit de 

lichte kleurgroep. Strijd de naden 

onder deze stroken 

• herhaal deze 2 stappen tot de top 105 

x 165 cm groot is. Naai eventueel 

stroken aan elkaar om voldoende 

lengte te krijgen. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het 

midden 

• naai tweemaal twee stroken aan 

elkaar. Snijd de stroken voor de 

zijkanten van de top op maat. Naai ze 

aan de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• meet de breedte van de top, inclusief 

de zojuist aangezette randen, door 

het midden. Naai de overgebleven 

drie stroken aan elkaar. Snijd de 

stroken voor de onder- en bovenkant 

op maat en zet deze aan de onder- en 

bovenkant van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel 

voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• middenstrook: 15 cm breed 

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken  

• 1,8 m lichte stof voor de stroken 

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• een strook van 15 x 75 cm (inclusief naadtoeslag 16,5 x 76,5 cm) 

 

Snijd uit de lichte stof: 

• stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• zet aan weerszijden van de strook van 15 x 75 cm een lichte strook. Strijk de naden onder 

deze stroken 

• zet aan de boven- en onderzijde een lichte strook. Strijk de naden onder deze stroken 

• herhaal deze 2 stappen beurtelings met gekleurde stroken en met lichte stroken tot de top 

135 x 195 cm groot is. Strijk de top 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken in 2 verschillende kleurgroepen 

• 2 m stof voor de rand en voor een aantal stroken 

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand en een aantal stroken: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief naadtoeslag 16,5 cm) 

• 7 stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 
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Werkwijze: 

 

• begin met een strook van 7,5 x 37,5 cm. Zet aan de linkerkant een 7,5 cm brede strook van 

de stof voor de rand. Strijk de naad onder de laatstgenoemde strook. Zet daarna een strook 

van dezelfde stof langs de bovenkant. Strijk de naad onder de strook 

• zet volgens de tekening afwisselend een strook langs de linkerkant en een strook langs de 

bovenkant van het blok. Ga door tot het blok 52,5 x 82,5 cm groot is. Maak nog eenzelfde 

blok 

• maak daarna twee blokken van de andere kleurgroep. Begin dan aan de rechterkant van de 

eerste strook, zodat de blokken het spiegelbeeld worden van de eerste twee blokken 

• zet de blokken volgens de tekening aan elkaar. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het midden 

• naai tweemaal twee stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de zijkanten van de top op 

maat. Naai ze aan de top. Strijk de naad onder de rand 

• meet de breedte van de top, inclusief de zojuist aangezette randen, door het midden. Naai 

de overgebleven drie stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op 

maat en zet deze aan de onder- en bovenkant van de top. Strijk de naad onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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De werkwijze van deze quilt lijkt sterk op die van de vorige.  
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Werkbeschrijving:  
 

 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken in 2 verschillende kleurgroepen 

• 1,25 m stof voor de rand  

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand en een aantal stroken: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief naadtoeslag 16,5 cm) 
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Werkwijze: 

 

• begin met een strook van 7,5 x 37,5 cm. Zet aan de linkerkant een strook van dezelfde lengte. 

Strijk de naad onder de laatstgenoemde strook.  Zet daarna een strook van dezelfde stof 

langs de bovenkant. Strijk de naad onder de strook 

• zet volgens de tekening afwisselend een strook langs de linkerkant en een strook langs de 

bovenkant van het blok. Ga door tot het blok 52,5 x 82,5 cm groot is. Maak nog eenzelfde 

blok 

• maak daarna twee blokken van de andere kleurgroep. Begin dan aan de rechterkant van de 

eerste strook, zodat de blokken het spiegelbeeld worden van de eerste twee blokken 

• zet de blokken volgens de tekening aan elkaar. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het midden 

• naai tweemaal twee stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de zijkanten van de top op 

maat. Naai ze aan de top. Strijk de naad onder de rand 

• meet de breedte van de top, inclusief de zojuist aangezette randen, door het midden. Naai 

de overgebleven drie stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op 

maat en zet deze aan de onder- en bovenkant van de top. Strijk de naad onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Quilts met stroken van 30 cm lang 

 

 
 

 

Op deze en de volgende bladzijden staan een aantal quilts die zijn opgebouwd uit stroken van  

7,5 x 30 cm. Eenvoudig om te maken en een geweldig resultaat. 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 7,5 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken  

• 0,7 m stof voor de rand  

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 96 stroken van 30 x 7,5 cm ( inclusief naadtoeslag 31,5 x 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• naai vier banen van ieder 24 stroken 

• naai de banen aan elkaar. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het midden 

• naai tweemaal twee stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de zijkanten van de top op 

maat. Naai ze aan de top. Strijk de naad onder de rand 

• meet de breedte van de top, inclusief de zojuist aangezette randen, door het midden. Naai 

de overgebleven drie stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op 

maat en zet deze aan de onder- en bovenkant van de top. Strijk de naad onder de rand 

• herhaal deze procedure eventueel voor de buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand met hoekblokken: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken  

• 0,7 m stof voor de rand  

• 0,7 m stof in een contrasterende stof  

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 52 stroken van 30 x 7,5 cm (inclusief naadtoeslag 31,5 x 9 cm) 

• 3 stroken van 105 x 7,5 cm lang (inclusief naadtoeslag 106,5 x 9 cm) 

 

Snijd uit de contrasterende stof: 

• 4 hoekblokken van 15 x 15 cm (inclusief naadtoeslag 16,5 x 16,5 cm) 

• 3 stroken van 105 x 7,5 cm lang (inclusief naadtoeslag 106,5 x 9 cm) 

• 6 stukken van 30 x 7,5 cm lang (inclusief naadtoeslag 31,5 x 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief naadtoeslag 16,5 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• naai eerst vier banen van 30 x 105 cm volgens de tekening. 

• naai deze banen volgens de tekening aan elkaar, met daartussen de stroken van 105 cm lang. 

Strijk de top 
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Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte en de breedte van de top door het midden. Snijd de stroken voor de rand op 

maat. Naai de betreffende stroken aan weerszijden van de top. Strijk de naad onder de rand 

• naai de hoekblokken aan de korte kanten van de beide andere stroken. Naai deze stroken 

aan de onder- en bovenzijde van de top. Strijk de naad onder de rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• randen met hoekblokken: 7,5 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken  

• 0,7 m stof voor de buitenste rand  

• 1 m stof in stof voor de tussenstroken 

en de eerste rand 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• 66 stroken van 30 cm lang (inclusief 

naadtoeslag 31,5 cm) 

• 8 hoekblokken van 7,5 x 7,5 cm 

(inclusief naadtoeslag 9 x 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de tussenstroken en de 

eerste rand: 

• 10 stroken van 7,5 x 110 cm (inclusief 

naadtoeslag 9 x 110 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

 

• naai eerst 3 banen van 30 x 165 cm 

volgens de tekening 

• zet 3 stroken van de stof voor de 

tussenstroken aan elkaar. Snijd 

daaruit 2 stroken van 165 cm lang 

(inclusief naadtoeslag 166,5 cm) 

• naai de patchworkbanen volgens de 

tekening aan elkaar, met daartussen 

de stroken van 165 cm lang. Strijk de 

top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte en de breedte van de 

top door het midden. Snijd de stroken 

voor de rand op maat. Naai de 

betreffende stroken aan weerszijden 

van de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• naai de hoekblokken aan de korte 

kanten van de beide andere stroken. 

Naai deze stroken aan de onder- en 

bovenzijde van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure voor de 

buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Zet de stroken willekeurig aan elkaar 

 

 
 

Bij deze en de twee volgende quilt worden de stroken willekeurig met de korte kanten aan elkaar 

genaaid. Daarna wordt deze enorm lange sliert in stukken van 105 cm gesneden en onder elkaar 

genaaid. Het wordt nog leuker met een contrasterend blokje ertussen of als de uiteinden eerst 

schuin worden afgesneden. 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand met hoekblokken: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 0,7 m stof voor de rand  

• 0,2 m stof voor de hoekblokken 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm 

breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• snijd de stroken eventueel in wat 

kortere stukken van 30 tot 50 cm lang  

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de hoekblokken: 

• 4 hoekblokken van 15 x 15 cm 

(inclusief naadtoeslag 16,5 x 16,5 cm) 

 

 

 

Werkwijze: 

 

• naai de stroken aan elkaar tot een 

heel lange sliert. Snijd die lange sliert 

in 22 stroken van 105 cm lang 

(inclusief naadtoeslag 106,5 cm) 

• naai die stroken aan elkaar tot een top 

van 105 x 165 cm. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte en de breedte van de 

top door het midden. Snijd de stroken 

voor de rand op maat. Naai de 

betreffende stroken aan weerszijden 

van de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• naai de hoekblokken aan de korte 

kanten van de beide andere stroken. 

Naai deze stroken aan de onder- en 

bovenzijde van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand met hoekblokken: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 0,7 m stof voor de rand  

• 0,2 m contrasterende stof voor de 

tussenblokjes en de hoekblokken 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm 

breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• snijd de stroken eventueel in wat 

kortere stukken van 30 tot 50 cm lang  

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 15 cm breed (inclusief 

naadtoeslag 16,5 cm) 

 

Snijd uit de contrasterende stof: 

• ongeveer 50 blokjes van 7,5 x 7,5 cm 

(inclusief naadtoeslag 9 x 9 cm) 

• 4 hoekblokken van 15 x 15 cm 

(inclusief naadtoeslag 16,5 x 16,5 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• naai de stroken aan elkaar tot een 

hele lange sliert met telkens een 

blokje van 7,5 x 7,5 cm ertussen. Snijd 

die lange sliert in 22 stroken van 105 

cm lang: inclusief naadtoeslag wordt 

dat 106,5 cm 

• naai die stroken aan elkaar tot een top 

van 105 x 165 cm. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte en de breedte van de 

top door het midden. Snijd de stroken 

voor de rand op maat. Naai de 

betreffende stroken aan weerszijden 

van de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• naai de hoekblokken aan de korte 

kanten van de beide andere stroken. 

Naai deze stroken aan de onder- en 

bovenzijde van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 137 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• randen met hoekblokken: 7,5 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 0,7 m stof voor de eerste rand  

• 0,7 m stof voor de buitenste rand 

• 0,15 m stof voor de hoekblokken 

• een stuk volumevlies van  

150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm 

breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• snijd de stroken eventueel in wat 

kortere stukken van 30 tot 50 cm lang  

• snijd alle uiteinden in een hoek van 

45°. Snijd telkens in dezelfde richting: 

van rechtsboven naar linksonder 

 

Snijd uit de stof voor de eerste rand: 

• 7 stroken van 7,5 cm breed (inclusief 

naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de buitenste rand: 

• 7 stroken van 7,5 cm breed (inclusief 

naadtoeslag 9 cm) 

 

Snijd uit de stof voor de hoekblokken: 

• 8 hoekblokken van 7,5 x 7,5 cm 

(inclusief naadtoeslag 9 x 9  cm) 

 

Werkwijze: 

 

• naai de stroken aan elkaar tot een 

heel lange sliert. Snijd die lange sliert 

in 22 stroken van 105 cm lang 

(inclusief naadtoeslag 106,5 cm) 

• naai die stroken aan elkaar tot een top 

van 105 x 165 cm. Strijk de top 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte en de breedte van de 

top door het midden. Snijd de stroken 

voor de rand op maat. Naai de 

betreffende stroken aan weerszijden 

van de top. Strijk de naad onder de 

rand 

• naai de hoekblokken aan de korte 

kanten van de beide andere stroken. 

Naai deze stroken aan de onder- en 

bovenzijde van de top. Strijk de naad 

onder de rand 

• herhaal deze procedure voor de 

buitenste rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en 

achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht 

door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 138 x 191 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 15 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof voor de stroken 

• 1,25 m stof voor de rand  

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de blokken: 

• een flinke stapel stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• snijd de stroken eventueel in wat kortere stukken van 30 tot 50 cm lang  

• snijd alle uiteinden in een hoek van 45°. Snijd telkens in dezelfde richting: van rechtsonder 

naar linksboven 

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 10 cm breed (inclusief naadtoeslag 16,5 cm) 

 

Werkwijze: 

 

• naai de stroken aan elkaar tot een heel lange sliert 

• snijd eerst 5 stukken van ongeveer 160 cm uit die lange sliert. Naai die aan elkaar terwijl je 

telkens 7,5 cm verspringt 

 

 
 

• Snijd dan twee stroken die 15 cm korter zijn dan de vorige: 145 cm. Naai die aan de boven-en 

onderkant. Laat de stroken aan beide kanten 7,5 cm inspringen 
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• ga op dezelfde manier door. Naai telkens een strook langs de boven- en onderkant. Maak de 

stroken iedere keer 15 cm korter dan de vorige 

 

 
 

• ga door tot het laatste strookje nog ongeveer 15 cm lang is. Strijk de top en snijd de top bij 

tot 106 x 159 cm (inclusief naadtoeslag 107,5 x 160,5 cm) 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het midden 

• naai tweemaal twee stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de zijkanten van de top op 

maat. Naai ze aan de top. Strijk de naad onder de rand 

• meet de breedte van de top, inclusief de zojuist aangezette randen, door het midden. Naai 

de overgebleven drie stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op 

maat en zet deze aan de onder- en bovenkant van de top. Strijk de naad onder de rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Begin met een driehoek 
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Werkbeschrijving:  
 

Maten: 

 

• quilt: 144 x 197 cm 

• stroken: 7,5 cm breed 

• rand: 7,5 cm  

 

Materiaal: 

1,1 m breed 

 

• stof in twee kleurgroepen voor de stroken  

• 0,9 m stof voor de rand en de driehoek middenboven 

• een stuk volumevlies van 150 x 210 cm 

• een achterlap van 150 x 210 cm 

• 0,6 m stof voor (bies)band 

 

Snijden: 

 

Snijd uit de stoffen voor de stroken: 

• van beide kleurgroepen een flinke stapel stroken van 7,5 cm breed (inclusief  

naadtoeslag 9 cm) 

• snijd de stroken eventueel in wat kortere stukken van 30 tot 50 cm lang  

 

Snijd uit de stof voor de rand: 

• 7 stroken van 7,5 cm breed (inclusief naadtoeslag 9 cm) 

• een vierkant van 17,6 x 17,6 cm (deze maat is inclusief naadtoeslag). Snijd dat vierkant 

diagonaal door, zodat er 2 driehoeken ontstaan. Je hebt maar één van die driehoeken nodig 

 

Werkwijze: 

 

• naai de stroken per kleurgroep aan elkaar tot een heel lange sliert. Snijd daar telkens een 

strook van de gewenste lengte af 

• naai aan de linkerkant van de driehoek een strookje stof van de eerste kleurgroep. Strijk de 

naad onder de strook 

 

 
 

• naai aan de rechterkant van de driehoek een strook van de tweede kleurgroep. Strijk de naad 

onder de strook 
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• naai vervolgens links weer een strook langs het geheel. Enzovoorts. Ga zo door tot je een top 

hebt van ongeveer 140 x 190 cm 

 

 
 

• snijd de top rondom bij tot 127 x 180 cm: inclusief naadtoeslag wordt dat 128,5 x 181,5 cm 

 

Aanzetten van de rand: 

 

• meet de lengte van de top door het midden 

• naai tweemaal twee stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de zijkanten van de top op 

maat. Naai ze aan de top. Strijk de naad onder de rand 

• meet de breedte van de top, inclusief de zojuist aangezette randen, door het midden. Naai 

de overgebleven drie stroken aan elkaar. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op 

maat en zet deze aan de onder- en bovenkant van de top. Strijk de naad onder de rand 

 

Afmaken van de quilt:  

Download indien nodig het gratis E-book ‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

• voorzie de top van volumevlies en achterlap 

• quilt het geheel naar eigen inzicht door 

• naai een tunnel aan de achterzijde 

• zet (bies)band om de quilt 
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Deze quilt kan je op dezelfde manier maken als de vorige. Je begint weer met een driehoek en zet 

daar stroken aan tot je de gewenste grootte hebt bereikt. 
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Over Maaike Bakker 
 

 
 

Maaike is geboren in Orvelte in Drenthe. Ze heeft textiele werkvormen en kunstgeschiedenis 

gestudeerd aan een lerarenopleiding en de kunstacademie. Halverwege de negentiger jaren is ze 

professioneel quiltster geworden. Haar specialiteit is de techniek paper piecing. Maaike heeft 

inmiddels acht boeken op haar naam staan, waaronder vijf voor de Amerikaanse uitgeverij 

Martingale & Company, drie van deze boeken zijn nog leverbaar: Spellbinding Quilts (2006), A Paper 

Pieced Garden (2013, samen met Françoise Maarse) en de herziene versie van Cups and Saucers 

(2014). 

 

In haar atelier op de zolderverdieping van een verbouwde boerderij in Diever, ontwerpt Maaike 

quilts en quiltpatronen, en geeft ze les in patchwork en quilten. Maaike heeft ook les gegeven in 

Duitsland, Frankrijk, Schotland, Ierland, Luxemburg en Canada. Haar quilts zijn te zien geweest op 

vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 

 

Neem een kijkje in haar webwinkel, www.maaikebakker.eu. Daar zijn haar boeken te koop en meer 

dan 70 van haar leuke, kleurige patronen. Op die website kunt u ook gratis een E-book downloaden 

met de beschrijving van een aantal veelgebruikte technieken.  

 

Op de website www.quiltsvoorvluchtelingen.nl kunt u ook het eerste deel met vluchtelingenquilts 

‘Een warme deken voor een vluchteling’ downloaden. 

 


