
   

 

 

 

 Concordialaan 5 - 6712 GL Ede - www.wilmakarels.nl 

 

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

Webblokken van de maand Oktober 2015 (15 x15 cm) 
‘samen anders 10A’ 

Deze blokken zijn nu ook op onze website beschikbaar als EQ7 project. 
 

 
 

De blokken van de maand Oktober 2015 zijn eenvoudige traditionele patronen. Door ze samen in 

een quilt te plaatsen kan er door het kleurgebruik een heel spannende compositie ontstaan. 

 

Volg bij het naaien deze volgorde van nummering:  

 A1-5, B1-5, A+B, AB+C 

 D1-5, E1-5, F1-3, D+E, ABC+DE, ABCDE+F 

 G1-5, H1-5, G+H, GH+J 

 K1-5, L1-5, K+L. GHJ+KL, ABCDEF+GHJKL 

 

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

Veel succes met het maken van uw eigen ontwerp. 

Wilma Karels en Heleen Pinkster 
 

In de winkel ontvangt u bij uw aankopen dit jaar een blok van de maand over het thema ‘wilde 

bloemen’. Zoals altijd zijn deze blokken ook 15 x 15 cm, en zijn ze goed te combineren met de 

blokken van voorgaande jaren. Veel van deze blokken zijn in boekvorm verschenen en kunt u 

ook via de website bestellen. 

 



   

 

 

 

 Concordialaan 5 - 6712 GL Ede - www.wilmakarels.nl 

 

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

Webblokken van de maand Oktober 2015 (15 x15 cm) 
‘samen anders 10B’ 

Deze blokken zijn nu ook op onze website beschikbaar als EQ7 project. 
 

 
 

De blokken van de maand Oktober 2015 zijn eenvoudige traditionele patronen. Door ze samen in 

een quilt te plaatsen kan er door het kleurgebruik een heel spannende compositie ontstaan. 

 

Volg bij het naaien deze volgorde van nummering:  

 M1-5, N1-5, P1-3, Q1-5, R1-5, M+N, MN+P, Q+R, MNP+QR 

 S1-4, T1-3, S+T, MNPQR+ST 

 U1-5, V1-5, W1-3, X1-5, Y1-5 

 U+V, UV+W, X+Y, UVW+XY, MNPQRTS+UVWXY 

 

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

Veel succes met het maken van uw eigen ontwerp. 

Wilma Karels en Heleen Pinkster 
 

In de winkel ontvangt u bij uw aankopen dit jaar een blok van de maand over het thema ‘wilde 

bloemen’. Zoals altijd zijn deze blokken ook 15 x 15 cm, en zijn ze goed te combineren met de 

blokken van voorgaande jaren. Veel van deze blokken zijn in boekvorm verschenen en kunt u 

ook via de website bestellen. 


