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Maak van vier kleine quiltjes  

één grotere 
 

Ontwerpen voor grotere quilts 

met de knopen van Funny Button 
 

 

 

 
De kleine quiltjes met de prachtige knoopjes van Funny Button zien er op zich zelf al heel 

leuk uit. U kunt die kleine quiltjes ook combineren tot één decoratieve grotere quilt. Maak 

bijvoorbeeld een quilt met vier seizoenen, of maak een quilt die de hele decembermaand 

kan blijven hangen of combineer gewoon vier quiltjes die u erg leuk vindt. 

 

U krijgt de ontwerpen voor deze combinatiequilts van ons cadeau! Dus zoek uw vier 

favoriete Funny-Button-quiltjes uit en ga aan de slag met deze inspirerende ideeën. 

 

 

 

Maaike Bakker en CorMaaike Bakker en CorMaaike Bakker en CorMaaike Bakker en Corrina Kleterrina Kleterrina Kleterrina Kleter    
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De vier seizoenen 
Voor vier liggende quiltjes 

 

 

 
 

 

 

 

De vier seizoenen 

 

Een leuke en voor de handliggende 

combinatie is dit vier-seizoenen quiltje. 

Maar u kunt natuurlijk ook een andere 

combinatie van liggende quiltjes maken. 

 

Maten:  

 

 quilt: 41 x 104 cm 

 blokken: 24 x 18 cm 

 stroken: 3 cm breed 

 hoekblokken: 3 x 3 cm 

 

Materiaal: 

Stofbreedte 1,1 m 

 

 0,25 m rode stof voor de buitenste 

rand en de blokken 

 fat quarters (lapjes van 50 x 55 cm) 

gele, bruine, grijze en lichtblauwe 

stof voor de randen en de blokken 

 1 fat quarter groene stof voor de 

hoekblokken en de blokken 

 restanten witte, donkerbruine en 

knalgele stof voor de blokken 

 0,6 m stof voor de achterkant en 

de tunnel  

 een stuk volumevlies van 50 x 115 

cm 

 0, 3 m stof voor (bies)band 

 4 setjes patronen en knopen van 

Funny Button: 

- Voorjaar 

- Zomer 

- Herfst 

- Winter 
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Snijden: 

Snijd de volgende stroken en blokken 

voordat u begint met het maken van de 

blokken. De maten zijn exclusief 

naadtoeslag. 

 

Snijd uit de gele, bruine, grijze en 

lichtblauwe stof telkens: 

 2 stroken van 3 x 18 cm 

 3 stroken van 3 x 24 cm 

 

Snijd uit de groene stof: 

 20 hoekblokken van 3 x 3 cm 

 

Snijd uit de rode stof: 

 3 stroken van 3 x 110 cm 

 

Werkwijze: 

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

 Kopieer de blokken. Maak de 

blokken volgens de paper piecing 

techniek. Strijk de blokken. 

 Zet eerst om ieder blok een rand 

met hoekblokken. Naai daarvoor 

de stroken van 3 x 18 cm aan 

weerszijden van het blok. Strijk de 

naad onder de rand. 

 Naai de hoekblokken aan de korte 

kanten van twee stroken van 3 x 24 

cm. Naai deze stroken aan de 

onder- en bovenzijde van het blok. 

Strijk de naad onder de rand. 

 Naai, afwisselend aan de linker- en 

de rechterkant, een strook van 3 x 

24 cm langs één zijkant van ieder 

blok. 

 Naai deze delen aan elkaar. 

 Meet, voor de rand, 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:  

 

 Voorzie de top van volumevlies en 

achterlap. 

 Quilt het geheel naar eigen inzicht 

door. 

 Naai een tunnel aan de achterzijde. 

 Zet biesband om de quilt. 

 Naai tenslotte de knopen op de 

quilt. Wees voorzichtig, de knopen 

zijn kwetsbaar. 

 

Variatie: 

 

Wilt u liever een wat bredere quilt in 

plaats van een lange smalle quilt? Dat kan 

met behulp van onderstaand schema. 

 

    
 

Maten:  

 

 quilt: 71 x 59 cm 

 blokken: 24 x 18 cm 

 stroken: 3 cm breed 

 hoekblokken: 3 x 3 cm 

 

 

 



5 

 

Maaike Bakker en Corrina Kleter © 2017 Alle rechten voorbehouden 

December 
Voor twee liggende en twee staande quiltjes 

 

 

 
 

 

December 

 

December is een echte feestmaand, van 

begin tot eind gevuld met gezellige 

familiefeesten: Sinterklaas, Kerst en oud 

en Nieuw. Allemaal terug te vinden op 

deze quilt. Maar ook voor deze lay-out 

geldt dat hij ook in een ander thema, en 

dus in andere kleuren, erg leuk kan zijn.  

 

Maten:  

 

 quilt: 68 x 68 cm 

 blokken: 24 x 18 cm 

 stroken: 6 cm breed 

 hoekblokken: 6 x 6 cm 

 

 

 

 

Materiaal: 

Stofbreedte 1,1 m 

 

 1 fat quarter (lapje van 50 x 55 cm) 

groene stof voor de randen en de 

blokken 

 0,4 m beige stof voor de randen en 

de blokken 

 fat quarters rode en gele stof voor 

de hoekblokken en de blokken 

 restanten witte, bruine, lichtbruine 

en lichtgele stof voor de blokken 

 0,8 m stof voor de achterkant en 

de tunnel  

 een stuk volumevlies van  

80 x 80 cm 
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 0, 3 m stof voor (bies)band 

 4 setjes patronen en knopen van 

Funny Button: 

- Sinterklaas 

- Kerststal 

- Kerstboom 

- Oud en Nieuw 

 

Snijden: 

Snijd de volgende stroken en blokken 

voordat u begint met het maken van de 

blokken. De maten zijn exclusief 

naadtoeslag. 

 

Snijd uit de groene stof: 

 4 stroken van 6 x 24 cm 

 

Snijd uit de beige stof: 

 8 stroken van 6 x 18 cm 

 4 stroken van 6 x 24 cm 

 

Snijd uit de rode stof: 

 8 hoekblokken van 6 x 6 cm 

 

Snijd uit de gele stof: 

 9 hoekblokken van 6 x 6 cm 

 

Werkwijze: 

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

 Kopieer de blokken. Maak de 

blokken volgens de paper piecing 

techniek. Strijk de blokken. 

 Leg de blokken, stroken en 

hoekblokken neer volgens de 

tekening. 

 Zet de quilttop in elkaar. Maak 

eerst de delen die in bijgaand 

schema zijn aangegeven met wit 

en grijstinten. Naai daarna de witte 

en donkergrijze delen aan elkaar 

tot horizontale banen. Naai 

tenslotte de horizontale banen aan 

elkaar. Strijk de top.  

 

 
 

Afmaken van de quilt:  

 

 Voorzie de top van volumevlies en 

achterlap. 

 Quilt het geheel naar eigen inzicht 

door. 

 Naai een tunnel aan de achterzijde. 

 Zet biesband om de quilt. 

 Naai tenslotte de knopen op de 

quilt. Wees voorzichtig, de knopen 

zijn kwetsbaar. 
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Zomaar wat fijne dingen 
Voor vier staande quiltjes 

 

 

 
 

Zomaar wat fijne dingen 

 

Vier dingen waar wij heel erg van kunnen 

genieten hebben we gecombineerd in 

deze vrolijke quilt: tuinieren, dieren, 

koken en bakken, en natuurlijk patchwork 

en quilten. Maak uw favoriete combinatie 

van staande quiltjes. 

 

Maten:  

 

 quilt: 59 x 71 cm 

 blokken: 24 x 18 cm 

 stroken: 3 cm breed 

 hoekblokken: 3 x 3 cm 

 

 

Materiaal: 

Stofbreedte 1,1 m 

 

 fat quarters (lapjes van 50 x 55 cm) 

rode, lichtgroene, groene en 

donkergroene stof voor de stroken, 

hoekblokken en blokken 

 1 fat quarter gele stof voor de 

hoekblokken en blokken 

 1 fat quarter lichtblauwe stof voor 

de achtergrond van de blokken 

 restanten zwarte en bruine stof 

voor de blokken 
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 0,7 m stof voor de achterkant en 

de tunnel  

 een stuk volumevlies van  

70 x 80 cm 

 0, 3 m stof voor (bies)band 

 4 setjes patronen en knopen van 

Funny Button: 

- Tuinieren 

- Landleven 

- In de keuken 

- Patchwork  

 

Snijden: 

Snijd de volgende stroken en blokken 

voordat u begint met het maken van de 

blokken. De maten zijn exclusief 

naadtoeslag. 

 

Snijd uit rode stof: 

 1 strook van 3 x 15 cm 

 3 stroken van 3 x 18 cm 

 1 strook van 3 x 21 cm 

 4 stroken van 3 x 24 cm 

 

Snijd uit de lichtgroene stof: 

 6 hoekblokken van 3 x 3 cm 

 1 strook van 3 x 15 cm 

 2 stroken van 3 x 18 cm 

 1 strook van 3 x 21 cm 

 2 stroken van 3 x 24 cm 

 

Snijd uit de groene stof: 

 12 hoekblokken van 3 x 3 cm 

 1 strook van 3 x 15 cm 

 2 stroken van 3 x 18 cm 

 1 strook van 3 x 21 cm 

 2 stroken van 3 x 24 cm 

 

Snijd uit de donkergroene stof: 

 10 hoekblokken van 3 x 3 cm 

 1 strook van 3 x 15 cm 

 3 stroken van 3 x 18 cm 

 1 strook van 3 x 21 cm 

 2 stroken van 3 x 24 cm 

 

 

Snijd uit de gele stof: 

 29 blokken van 3 x 3 cm 

 

 

Werkwijze: 

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu. 

 

 Kopieer de blokken. Maak de 

blokken volgens de paper piecing 

techniek. Strijk de blokken. 

 Leg de paper piecing blokken, 

stroken en de blokken van 3 x 3 cm 

neer volgens de tekening. 

 Zet de quilttop in elkaar. Maak 

eerst de delen die in bijgaand 

schema zijn aangegeven met wit, 

grijstinten, beige en bruin. 

 

 
 

 Naai daarna deze delen tot grotere 

delen zoals in het volgende schema 

is aangegeven. 
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 Naai daarna de delen aan elkaar 

tot horizontale banen. Naai 

tenslotte de horizontale banen aan 

elkaar. Strijk de top.       

 

Afmaken van de quilt:  

 

 Voorzie de top van volumevlies en 

achterlap. 

 Quilt het geheel naar eigen inzicht 

door. 

 Naai een tunnel aan de achterzijde. 

 Zet biesband om de quilt. 

 Naai tenslotte de knopen op de 

quilt. Wees voorzichtig, de knopen 

zijn kwetsbaar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variatie: 

 

We hebben dezelfde quilt ook in heel 

andere kleuren getekend. Dan krijgt de 

quilt meteen een heel andere sfeer.  
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Zomer 
Variëren met blokken van 6 x 6 cm 

 

 

 
 

Zomer 

 

Als laatste een ontwerp waarin, zonder 

problemen, alle combinaties van staande 

en liggende quiltjes verwerkt kunnen 

worden. In het voorbeeld hierboven 

hebben we zomerse tafereeltjes 

gecombineerd tot een zonnige quilt. 

 

 

 

Maten:  

 

 quilt: 68 x 68 cm 

 paper piecing blokken: 24 x 18 cm 

 blokken: 6 x 6 cm 
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Materiaal: 

Stofbreedte 1,1 m 

 

 fat quarters (lapjes van 50 x 55 cm) 

gele, groene en rode stof voor de 

paper piecing blokken en de 

blokken  

 0,4 m lichtblauwe stof voor de 

paper piecing blokken en de 

blokken 

 restanten witte, donkerbruine, 

beige en knalgele stof voor de 

blokken 

 0,8 m stof voor de achterkant en 

de tunnel  

 een stuk volumevlies van  

80 x 80 cm 

 0,3 m stof voor (bies)band 

 4 setjes patronen en knopen van 

Funny Button: 

- Landleven 

- Het ruime sop 

- Strand 

- Waslijn  

 

Snijden: 

Snijd de volgende stroken en blokken 

voordat u begint met het maken van de 

blokken. De maten zijn exclusief 

naadtoeslag. 

 

Snijd uit de gele, groene, rode en 

lichtblauwe stof elk: 

 19 blokken van 6 x 6 cm. Voor deze 

quilt heeft u 73 blokken nodig. Er 

blijven dus 3 blokken over. 

 

Werkwijze: 

Download indien nodig het gratis E-book 

‘Paper Piecing en andere technieken’ op 

www.maaikebakker.eu 

 

 Kopieer de blokken. Maak de 

blokken volgens de paper piecing 

techniek. Strijk de blokken. 

 Leg de paper piecing blokken en de 

blokken van 6 x 6 cm neer volgens 

de tekening. 

 Zet de quilttop in elkaar. Maak 

eerst de delen die in bijgaand 

schema zijn aangegeven met wit 

en grijstinten. Naai  de delen 

daarna aan elkaar. Strijk de top.  

 

 
 

Afmaken van de quilt:  

 

 Voorzie de top van volumevlies en 

achterlap. 

 Quilt het geheel naar eigen inzicht 

door. 

 Naai een tunnel aan de achterzijde. 

 Zet biesband om de quilt. 

 Naai tenslotte de knopen op de 

quilt. Wees voorzichtig, de knopen 

zijn kwetsbaar. 
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Variatie: 

 

Als u allemaal blokken van 6 x 6 cm snijdt (de maten zijn exclusief naadtoeslag), kunt u uw 

eigen indeling maken en variëren met het aantal staande en liggende quiltjes. 
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