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Quilten.
Als het “sandwichen” heeft plaatsgevonden kan worden begonnen met het quilten.
1.

Span je quilt in een quiltring en steek een quiltdraad van ongeveer 45 cm aan een quiltnaald.

2. Vervolgens maak je aan het eind van deze draad – op de volgende manier - een knoopje:
Breng het einde van de draad naar de naald en windt deze 2 keer om de naald heen.
Trek er vervolgens de naald door heen. Zo ontstaat een klein knoopje aan het einde
van de draad.
3. Begin met het quilten altijd in het midden zodat er geen “blazen” of “bubbels” ontstaan.
Steek de naald van bovenaf ongeveer 1.5 cm naast het beginpunt in het quiltje en probeer ook
in de tussenvulling te komen (maar niet in de voering) en kom op de juiste plaats waar je wilt
beginnen weer naar boven. Trek de draad door en trek het knoopje voorzichtig door de stof
heen. Het knoopje zit nu verborgen in de tussenvulling.
4. Gebruik beide handen voor het quilten en wel als volgt: één bovenop het werkstuk met de
naald en de vingerhoed en de andere onder het werkstuk als steun.
5. Plaats de naald 2 mm verderop * rechtstandig op de quilt en duw de naald met de top van de
middelvinger (met de vingerhoed) van de bovenhand recht naar beneden door alle lagen heen,
totdat je de punt van de naald op je middelvinger van de onderhand voelt. Kantel de naald nu
totdat deze een horizontale stand heeft en duw met de duim van dezelfde hand de stof vóór
de naald naar beneden. Laat de naald weer een klein stukje verder tevoorschijn komen, kantel
de naald weer zodat hij weer rechtstandig door de stoflagen geduwd kan worden en hij de
onderhand weer raakt. Herhaal vanaf *.
6. Ga zo door totdat je nog ongeveer 10 cm draad over hebt om af te hechten, en steek de
naald naar de achterkant van je quilt. Maak daar eerst één stiksteekje, draai vervolgens de
draad twee keer vlak bij de stof om de naald en trek de naald erdoor. Er is nu een klein
knoopje ontstaan. Knip de draad nog niet af.
7. Steek de naald met de draad direct bij het knoopje weer terug in de voering en de
tussenvulling en kom er ongeveer 1.5 cm verder weer uit. Trek nu met een klein rukje het
knoopje door de voering en knip nu pas de draad vlak boven de voering af.
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