KATTENKOPJES
(november 2017)
Pasgeleden hadden we een gezellig dag met
Nelly, om een nieuw idee uit te werken onder
haar bezielende leiding. Het ging om positieve
en negatieve figuren. Van haar kregen we o.a.
een vlinder, vis, haan en bloem als patroon.
Terwijl ik daar lekker mee bezig was, bedacht
ik dat het ook zeer geschikt zou zijn voor een
kattenkopje dat ik eens tekende voor een brown
bag project. Oh, wat is het dan moeilijk om
eerst mijn project af te maken ! Ik wil dan
direct beginnen natuurlijk! Leuk voor de
droomdekentjes natuurlijk !

Dus ik had ontzettende haast om mijn ‘huiswerk’
af te maken om hier mee te beginnen.
‘Ondergrondblokken’ 7½” x 7½”.
Eerst teken je het patroon 5x (of 4x) over op vliesofix en dan strijk je het op
evenveel verschillende lapjes.
Knip ze heel precies uit en strijk
zowel de buitenrand (in delen) als de
kopjes op een ondergrondlapje (het
groene lapje).
Je hebt dan 2 blokken voor een quilt.
Een met de rand in deeltjes en een
kopje dat op een ander lapje gezet kan
worden.
De deeltjes moeten nog wel vastgezet
worden, zodat ze in de was niet
loslaten natuurlijk. Ik heb dat met de
naaimachine en een ‘siersteek’ gedaan.
Daar waar er 2 lapjes tegen elkaar aan komen is het handig een steek te kiezen
die 2 kanten op gaat, zodat je beide kanten vastzet. De enkele kanten kan je met
b.v. een festonsteek doen.

Na 10 (20) blokken was ik het wel zat en heb de randen verder heel gelaten. Ik
moet wel zeggen dat er een vracht vliesofix in gaat zitten !
Voor de oogjes heb ik rondjes uitgeknipt uit vilt op vliesofix, deze moeten dan
ook wel even vastgezet worden hè? Ik heb een kruissteek in het midden van het
oog gedaan. Het snoetje kan met een paar steken met hetzelfde garen als je
voor de ogen gebruikt.

