SUN BONNET SUE & SUSPENDER SAM
Benodigdheden:
Achtergrondstof 1.10 + 0.35 x 1.10 m.
Sashings 1.10 x 1.10 m.
Rand 1.15 x 1.10 m.
5 à 6 paneltjes Quiltsmart
Allerlei restjes voor de poppetjes
Binding 0.50 x 1.10 m.
Achterkant 1.45 x 2.00 m.
Tussenvulling 1.45 x 2.00 m.
We gebruiken hiervoor voorbedrukt vlies
(Quiltsmart) waarop de patroontjes staan
en die een plakkant hebben. Heel makkelijk
om mee te werken.
Deze paneltjes zijn in de winkel te koop, er
staan ofwel 4 Sue’s op of 4 Sam’s.
Begin met Sue, zij is de makkelijkste.
Omdat we met meerdere mensen zijn
kunnen we Sue in een kleur maken, later
wisselen we de onderdeeltjes uit zodat ze verschillende kleuren hoed, jurk en
schoenen krijgt.
Alleen voor het handje moet je even een klein stukje huidkleur aan je lapje
zetten voor je het gaat naaien.
Leg het vliesje op de goede kant van de door jou gekozen stof en naai alle
doorgetrokken lijnen.
PAS OP GEEN STRIJKIJZER GEBRUIKEN NU!
Knip alle onderdeeltjes met een naadtoeslagje uit en keer ze. Bij b.v. de hoed
moet je een knipje in het vliesje maken om te keren.
Duw alle hoekjes etc. goed uit.
Nu kan je de deeltjes op je ondergrondlapje leggen en vaststrijken.
Je hoeft ze nu alleen nog zo vast te zetten, dat ze er met wassen niet af
gaan. Dus dat kan met een grove rijgsteek of met een siersteekje op de
naaimachine.
Per quilt maken we 20 blokken, 10 Sue’s en 10 Sam’s, de quilt wordt dan
53 ½” x 76” (ca. 135 x 190 cm.)
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Bekijk het vliesje met Sam goed, hier moet je voor zijn broek en bloes eerst 2
lapjes aan elkaar naaien en ook voor zijn hand en mouw.
Je kan de onderdeeltjes met gerust hart van elkaar knippen, zorg er dan wel
voor dat je nog een naadtoeslagje over hebt.
De ondergrondlapjes zijn het leukste als het lapje uit 2 delen is gemaakt,
zodat je geen “zwevende” poppetjes krijgt.
Hiervoor heb ik 4 stroken van 8”x 42” en 4 stroken van 3”x 42” gesneden en
die aan elkaar gezet.
Deze zijn weer in parten van 8” gesneden.
De sashings maken we 2½” (dus we snijden 3”).
Snijd hiervoor 13 stroken van 3”, die in 6 delen van 38” , 15 delen van 10½”
en 2 delen van 65½” gesneden worden.
We maken er nog een rand omheen van 5½”
(dus 6” snijden).
Snijd hiervoor 7 stroken van 6”. Naai aan de
onder- en bovenkant een strook van 43” en
aan de zijkanten een strook van 76½”.

Veel plezier!
Elvire
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