DROESEM
De naam is droesem omdat het de laatste restjes zijn
uit de restenmand waar we mee werken. Strippen of
lapjes die in strippen gesneden worden.
Benodigdheden:
35 ondergrondblokken van 12” x 12” (van b.v. een oud
laken)
heel veel resten
stof om de blokken aan elkaar te zetten (ca. 60 x 110 cm.)
stof voor de binding (ca. 55 x 110 cm.)
Het leukste is natuurlijk als de binding dezelfde stof is als de strookjes om de
blokken aan elkaar te zetten, maar dat hoeft niet natuurlijk.
Gebruik een zo licht mogelijke stof voor de ondergrond, het leuke is dat een veel
gebruikt dekbed overtrek van een niet al te hoge kwaliteit het best voldoet. Hoe
mooier de ondergrondstof hoe zwaarder de quilt zal worden.
Snijd van de resten stof allemaal stroken, het liefst van ongelijke breedte.
Vouw een ondergrondblok diagonaal doormidden en strijk de vouw even.
Dit is je referentie voor de eerste 2 strippen.
Leg de strippen met de goede kanten op elkaar en naai met een naadtoeslag op de
strijklijn van het ondergrondblok.
Strijk de strippen open en leg een volgende strip met de goede kant op een van de
vastgezette strippen en naai met een naadtoeslag vast.
Strijk weer open en ga zo door tot het ondergrondlapje helemaal gevuld is.
Snijd achteraf de blokken allemaal op 11” x 11”. Leg hiervoor, als je dat bezit, een
vierkante liniaal met de 45 lijn op de eerst genaaide lijn.
Snijd 28 stroken van 1” x 11”, en zet hiermee de blokken in 7 rijen aan elkaar.
Snijd nog 12 stroken van 1” x 42”, zet deze 2 aan 2 bias aan elkaar.
Geef op deze stroken tekentjes op 7x 11” voor je gaat naaien. Het is namelijk wel zaak
dat de blokken recht boven elkaar komen.
Zet de rijen aan elkaar.
Veel plezier!
Elvire

 ’t Winkeltje van UFO’s, Zuidland Elvire Verweij-Fennema

’t Is maar hoe je ze aan elkaar zet hè?

 ’t Winkeltje van UFO’s, Zuidland Elvire Verweij-Fennema

