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Ontwerp: Heleen Pinkster Quilt Design - www.heleenpinkster.nl 

Webblok van de maand December 2014 (15 x15 cm) 
‘Dubbelzijdig Log Cabin 12’ 

Dit blok is nu ook op onze website beschikbaar als EQ7 project. 
 
 

 

 
 
Het blok van de maand December 2014 is een foundation patroon maar kan ook goed op de traditionele manier genaaid 
worden. Voor een dubbelzijdig Log Cabin neemt u een stuk fiberfill van 17 x 17 cm.  

 Teken de patronen V en A over op Freezer Paper (FP) 

 Teken de pijltjes (die het midden aanduiden), teken GEEN aanleg/stippellijntjes op het freezerpaper. 
 Schrijf de cijfers en letters op iedere mal. 
 Teken het patroon A over op TheeZakjespapier (TZ), met cijfers en pijltjes. GEEN letters, WEL 

aanleg/stippellijntjes. 
 Teken rondom het patroon nog een extra naadtoeslag / stippellijn van 1 cm breed, zodat deze makkelijker op de 

fiberfill te leggen is. 
 Snijd een stuk fiberfill van 20 x 20 cm. 
 Strijk de mallen op de ACHTERKANT van de juiste stof (AKS). 
 Knip/snijd alle mallen uit met precies 0,7 cm (7mm) naadtoeslag. 

In bijgaande voorbeeld-quilts kunt u verschillende manieren 
van kleur en vormgebruik zien.  

Om er een dubbelzijdige quilt van te maken moet u de 

blokken met tussen-banen aan elkaar zetten.  

Veel succes met het maken van uw eigen ontwerp.  

Wilma Karels en Heleen Pinkster 
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 Leg de mallen 1 met de VKS naar buiten op de stof. Gebruik voor de achterkant spelden om de juiste plek te 
markeren. Markeer ook de middenpijl, hierdoor gaat het aanleggen eenvoudiger. Leg tijdens het spelden een 
PINpad of een plaat Roofmate onder uw werk zodat u de spelden rechtop door de stof kunt steken. 

 Leg mal 2 met de AKS naar buiten op mal 1. Sluit ook nu aan bij de aanleglijn en let op de middenpijl. Ligt het 
lapje goed, haal dan het FP van de stof af voor u gaat naaien. 

 Speld alle lagen aan elkaar vast met spelden haaks op de te naaien lijn. 
 Naai een voetje van de kant (7mm) langs de zijkant van de stof bij de lijn tussen 1 en 2. 

 Vouw het lapje open en controleer of het lapje binnen zijn vakje valt, gebruik eventueel spelden om de lijnen 
zichtbaar te maken aan de achterkant. 

 Speld nu lapje 3 op zijn plaats, herhaal deze stappen totdat het blok af is. 
 
In de winkel ontvangt u bij uw aankopen dit jaar een blok van de maand over het thema ‘bloemen’.  
Zoals altijd zijn deze blokken ook 15 x 15 cm, en zijn ze goed te combineren met de blokken van voorgaande jaren.  
Deze blokken (2004-2010) zijn in boekvorm verschenen en kunt u ook via de website bestellen. 

In bijgaande voorbeeld-quilts kunt u verschillende manieren 

van kleur en vormgebruik zien.  

Om er een dubbelzijdige quilt van te maken moet u de 

blokken met tussen-banen aan elkaar zetten.  
Veel succes met het maken van uw eigen ontwerp.  

Wilma Karels en Heleen Pinkster 


