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13. Afwerkbies.
De meeste quilts worden afgewerkt met een bies. De methode die hieronder wordt beschreven
is snel, makkelijk en ziet er zowel aan voor- als achterkant netjes uit.
Omdat de hoeken van de meeste quilts recht zijn is er geen reden om met schuin gesneden
repen stof te werken. Heb je golvende randen, zoals bij Double Weddingring quilts, dan zijn
schuin gesneden afwerkbiezen wel aan te bevelen.
Recht gesneden stof
Voordelig in stofverbruik
Makkelijk te snijden
Geen rek in de stof
Uitsluitend voor rechte zijden

Schuin gesneden stof
Onvoordelig in stofverbruik
Moeilijker te snijden
Rekbaar
Prettig te verwerken in golvende lijnen

We beschrijven hier de methode met recht gesneden repen stof.
Stap 1.
Om de lengte van de afwerkbies te berekenen moet je de omtrek van je quilt opmeten en hier
15 cm bij optellen. Deze extra 15 cm zijn nodig voor de hoeken en om de aan- en afhechting
mooi in elkaar over te laten gaan.
Voorbeeld: als je quilt 40 x 60 cm is, dan wordt de afwerkbies 80 (= 2 x 40 cm) en 120 (= 2 x
60 cm) en 15 cm. In totaal dus: 80 + 120 + 15 = 215 cm lang.
Stap 2.
Snij 6 cm brede repen stof. Snij zoveel repen stof als je nodig hebt om de lengte van de
afwerkbies voor je quilt te naaien.
Naai dan alle repen stof in de lengte aan elkaar tot één lange reep stof. Strijk alle zomen open.
Stap 3.
Vouw de reep stof nu in de totale lengte dubbel en strijk deze vouw.
Stap 4.
Let op: als je de bies op de quilt naait doe dit dan langzaam en naai iedere keer dat je begint of
eindigt een paar steken voor- en achteruit.
Leg je quilt nu met de goede kant naar boven voor je neer.
Vouw de afwerkbies bij het begin open, vouw een zoom van ongeveer 1 cm naar binnen,
strijk glad en vouw de afwerkbies weer dubbel.
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Leg vervolgens de afwerkbies met de
rafelkant van de bies op de rafelkant van de
quilt.
Begin nooit in een hoek te naaien, maar
begin aan de rechterkant van je quilt, waar de
naad van de border is of plaats de bies
ongeveer in het midden van de border.

Naai nu de afwerkbies op 7 mm van de
rafelrand op de quilt vast *) en stop met
naaien tot precies 7 mm. van de hoek met de
rand die hier haaks op staat.
Hecht af door een paar steken heen en weer
te naaien en verwijder de quilt van je
naaimachine.
Stap 5.
De bies moet nu de hoek om gaan.
Vouw de bies eerst naar de buitenkant van de
quilt om (in een hoek van 45 graden) en
speld eventueel vast.

Vouw vervolgens de bies weer terug, naar de
volgende quiltrand. Speld de hoek vast.
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Stap 6.
Naai vanaf het begin - op 7 mm van de
rafelrand tot precies 7 mm van de volgende
hoek. Herhaal van *) bij de volgende
hoeken.

Stap 7.
Naai het laatste stukje van de bies 2 cm over
het beginpunt heen en hecht af.

Stap 8.
Sla de gevouwen kant van de bies naar de
achterkant van de quilt top, speld het vast en
naai met een “onzichtbare” steek met de
hand aan de voering vast.
Bij de hoeken kun je een mooie schuine
vouw realiseren.
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