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(authentieke versie door Maud von Bergh-Arnoldus, Maart 2017)
Dit is het eerste deel uit een serie *) over deze speciale linialen, die als handleiding
bedoeld zijn voor het maken van perfecte Log Cabin blokken, waarvan de stofrepen
allemaal even breed zijn.
Snel, uiterst nauwkeurig en met minimaal stofverlies bij het op maat snijden, kunnen
stofrepen worden samengevoegd tot een prachtige variatie van verschillende Log-Cabin
blokken, die de basis vormen bij het ontwerpen van veel mooie quilts.
*) De betreffende artikelen reeks is verschenen in het Duitse “Patchwork Magazine” vanaf nummer 03/2017.

Afbeelding: De smalle Log-Cabin “liniaal-met-de-groef”.
Aan de bovenzijde is deze liniaal ½ inch breed, en aan de onderzijde is deze liniaal 1 inch breed.

Afbeelding: De brede Log-Cabin “liniaal-met-de-groef”.
Aan de bovenzijde is deze liniaal ¾ inch breed, en aan de onderzijde is deze liniaal 1½ inch breed.
Om zo economisch mogelijk te werken is hieronder een tabel opgenomen om vooraf repen stof te
snijden.
Tabel voor de stofbreedte van de repen, inclusief naadtoeslag:
Log Cabin
Smalle zijde
Brede zijde
Smalle zijde
Liniaal
in Inch.
in Inch.
in cm.
½ x 1 inch
1. 1/8 inch
1. 5/8 inch
3 ½ cm
¾ x 1 ½ inch
1. 3/8 inch
2. 1/8 inch
4 cm
Materiaal benodigdheden voor een paar oefenblokken:
- De brede Log-Cabin “liniaal-met-de-groef” (3/4 x 1 ½”).
- Een paar stofrepen van ca. 4 cm breedte en 150 cm lengte in
verschillende lichte en donkere kleuren, motieven en dessins.
Let op: snij de stofrepen parallel aan de zelfkant.
- Snijmat, rolmes, naaimachine, garen en strijkijzer.

Brede zijde
in cm.
4 ½ cm
6 cm

Algemene opmerking:
Bij het toepassen van deze speciale linialen wordt een andere werkwijze gevolgd, dan normaliter
gebruikelijk is. Hier worden namelijk éérst de stofrepen aan elkaar genaaid, en pas later op de
gewenste lengte afgesneden.
Voordelen: je werkt sneller, nauwkeuriger en met minder stofverlies !
In dit voorbeeld werken we met de smalle kant van de brede liniaal, dus dáár waar het getal 3/4 op
de liniaal is afgebeeld.
Werkwijze:
1.
Naai twee reepjes stof van 4 cm
(bijvoorbeeld een donkere en een lichte)
over de gehele lengte aan elkaar en vouw de
naadtoeslag naar de lichte stof en strijk
glad.

2.

Leg de gestreken stofreepjes, met de goede
kant naar boven, op de snijmat.
Plaats de smalle kant van de liniaal onderaan
op de naad van de lichte reep stof en wel
zodanig dat de naad, exact in de groef van
de liniaal past.
De liniaal zie je aan de onderkant van de
twee stofrepen liggen.

3.

Snij nu met het rolmes het te veel aan stof
af.
Als de stofrepen langer zijn dan de lengte
van de liniaal, schuif de liniaal dan langs de
naad omhoog, Zie foto 3.
De liniaal zie je nu aan de bovenkant van de
twee stofrepen liggen.

4.
Vervolgens wordt de naadtoeslag van de
stofreepjes naar de donkere stof
omgevouwen en daarna strijk je de naad
weer glad.
5.

Draai het werk om zodat de goede kant van
het werk naar boven gekeerd is en plaats
het werk op de snijmat.
Plaats de groef van de liniaal weer op de
naad/naadtoeslag en snij het teveel aan stof
weer af.
Zijn de repen langer dan de liniaal,
verplaats de stof dan niet, maar verschuif
alleen de liniaal, zoals bij punt 2 en 3.
(Zie foto 5 en 6)

6.

Hier is te zien dat de liniaal, langs de
naad/naadtoeslag, helemaal naar boven is
geschoven en tegelijkertijd is het teveel van
de reep donkere stof er met het rolmes
afgesneden.

7.
Herhaal deze werkwijze nogmaals met het
derde stofreepje, zoals afgebeeld op de
foto’s 7, 8, 9.
8.

9.

10.
En voor ons voorbeeld: herhaal het
voorgaande nòg een keer met een vierde
reep stof.

11.

Meet nu heel nauwkeurig de totale breedte
van de vier aan elkaar genaaide repen.
Snij vervolgens, met deze zojuist opgemeten
maat, net zo veel vierkanten als mogelijk is
met de beschikbare stof.
Foto’s 11, 12 en 13.

12.
Voorbeeld 1: met 9 blokjes.
Links boven ziet u een geel kruis, en rechts
onder ziet u een donker kruis ontstaan.

13.
Voorbeeld 2: met 9 blokjes.
Door een andere rangschikking ontstaat nu een
Zigzag figuur.
Afhankelijk van het verkregen aantal
vierkanten kun je deze op diverse willekeurige
manieren samen voegen tot je een compositie
hebt die geheel aan je eigen persoonlijke
smaak en keuze voldoet.

Stof opgave om quiltje te maken:
Donker blauw: 25 x 150 cm. Dessin 2004
“Waterland”, Nr. 4 blauw-wit-lavendel;
Licht blauw: 45 x 150 cm “Jupe” Nr. 3 licht
blauw wit,
Stof met motief en rand:
70 x 150 cm, dessin “Coromandel”, Nr2
Delfts blauw-wit;
Voering en tussenvulling, elk, 75 x 80 cm.
Opmerking: Dit voorbeeldquiltje is gemaakt
met de brede kant van de brede liniaal. Dus
met de kant waar het getal 1 ½ op de liniaal
staat.

Ontwerp en quilt: door Maud von Bergh-Arnoldus
Stofontwerp: Rudolf Willem den Haan,
Stoffen: Dutchfabric, gedrukt door Betina Printing, Goor, Holland.
Opmerking: alle hier afgebeelde stoffen zijn van 100% katoen en hebben een stofbreedte van 150
cm, info: www.dutchfabric.nl
Voor vragen of nadere info: E-Mail naar: maud@laurier.nl
De Log-Cabin “linialen-met-de-groef” zijn per E-Mail, of op de website www.laurier.nl
verkrijgbaar. (De linialen worden geleverd met enkele ontwerp suggesties).
Prijzen:
Brede Liniaal à Euro 22,50 excl. verzendkosten.
Smalle liniaal à Euro 20,00 excl. verzendkosten.
Verzendkosten NL: Euro 3,50 (EU-Landen Euro 4,50).
---ooo000ooo---

In het volgende nummer van Patchwork Magazine (nr. 04/2017) zal weer een nieuw patroon
staan: “Courthouse Steps”,
naar ontwerp van Maud, gemaakt met de linialen “met-de-groef” en uiteraard met de stoffen
van Dutchfabric.

