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Webblok van de maand April 2014 (15 x15 cm)
‘Dubbelzijdig Log Cabin 4’
Dit blok is nu ook op onze website beschikbaar als EQ7 project.

Het blok van de maand April 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 het blok 1 x over op
theezakjespapier (TZ). Teken op 7 mm naast elke lijn, in het vakje van het hoogste cijfer, een aanleglijn(- - -). Hier laat u
de stroken stof op aansluiten. Naai alles vast met een voetje van de kant (7mm).
Naaibeschrijving:

Knip alle lapjes uit met een naadtoeslag van 7mm rondom. Knip van elk lapje ook één in spiegelbeeld. (de achterkant
is het spiegelbeeld van de voorkant)

Leg het TZ patroon op de fiberfill.

Leg lapje A1 met de goede kant stof (GK) naar boven op de fiberfill, leg het lapje binnen alle de aanleglijnen rondom
A1.

Leg lapje A2 hier bovenop, nu met de GK naar beneden, langs de aanleglijn in vakje A2 en speld alles samen vast.

Leg ook A1 en A2 aan de achterkant op de zelfde plek tegen de aanleglijn. (markeer de aanleglijnen met spelden)

Speld alles samen vast en naai een voetje van de kant langs de rand van de strook.

Vouw lapje A2 aan beide kanten open.

Leg A3 aan beide kanten tegen de aanleglijn, GK naar beneden. Let op: lapje A3 steekt aan beide kanten uit.

Naai langs de rand van A3. Vouw open aan beide kanten.

Verwerk zo alle lapjes. Denk aan de naadtoeslagen die moeten uitsteken.

Verwerk de bokken op de ‘Quilt as you go’ manier met tussenbanen van 2 cm breed.
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 (20042010) zijn in boekvorm verschenen en kunt u ook via de website bestellen.

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

