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Inleiding
Paper piecing is een fantastische techniek om snel en precies blokken te maken voor
patchworkquilts. Het werkt eenvoudig: knip of snijd stoffen ongeveer in vorm en naai ze
daarna volgens de nummering op een patroon dat op papier is afgedrukt. Paper piecing
maakt het mogelijk om blokontwerpen te naaien, die met de traditionele patchwork
technieken nauwelijks te maken zijn. Zelfs blokken met heel kleine stukjes of heel scherpe
hoeken zijn met de paper piecing techniek eenvoudig te maken.
Kijk maar eens naar de quilts. Ik denk dat u ook vindt dat het idee, dat u voor de blokken
met kleine deeltjes mallen moet maken, niet erg aantrekkelijk is. Het voordeel van paper
piecing is, dat u helemaal geen mallen hoeft te maken. U hoeft zelfs de stof niet precies
op maat te knippen. Het is voldoende om de stofdeeltjes met een royale naadtoeslag te
knippen, daarna naait u ze volgens de nummering op het geprinte patroon.
Paper piecing is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderde quilters. Op deze
website vindt u vele eenvoudige èn wat meer ingewikkelde blok- en quiltontwerpen. U
kunt de blokken gebruiken om de hier beschreven quilts te maken, of om er uw eigen
quilts mee samen te stellen.
Ik heb mijn enthousiasme voor paper piecing kunnen delen met een groot aantal cursisten
en lezers van mijn boeken, ze zijn allen enthousiast over zowel de techniek als over mijn
ontwerpen. Hun enthousiasme heeft mij geïnspireerd tot het maken van deze website. Ik
hoop dat u ook veel plezier zult beleven aan de techniek paper piecing èn aan mijn
ontwerpen.
Maaike Bakker
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Paper piecing
Benodigdheden
U hebt voor paper piecing de volgende zaken nodig:
• computer met printer
• papier en/of Fun-dation
• quiltliniaal
• schaar
• spelden
• naaimachine
• rolmes
• snijmat
• eventueel een add-a-quarter-liniaal
Voorbereiding
De eerste stap bij paper piecing is het afdrukken van de patronen. U hebt één afdruk nodig
voor ieder blok dat u wilt maken, plus een extra afdruk per patroon om te gebruiken als
knippatroon.
U kunt de patronen afdrukken op gewoon printerpapier, maar er is ook speciaal materiaal
voor paper piecing verkrijgbaar: Fun-dation¹
Dit materiaal, dat bestaat uit 75% rayon en 25% polyester, is speciaal ontwikkeld voor
Inkjet- en Laserprinters. Fun-dation is transparant en, in tegenstelling tot papier, niet
slecht voor de naaimachinenaald.
Fun-dation hoeft niet persé verwijderd te worden, het kan eventueel achter het blok
blijven zitten; het is wasbaar.
Print, als u Fun-dation gebruikt, het extra patroon (het knippatroon) op papier.
Maak eventueel nog een extra kopie van het patroon en kleur dat in met kleurpotloden.
Dat kan helpen voorkomen dat u tijdens het naaien het overzicht verliest.
¹ Wilt u meer weten over Fun-dation? Ga naar www.quiltplazashop.nl U kunt het daar ook bestellen.

Asymmetrische blokken
Het geprinte blokontwerp wordt de achterkant van het genaaide blok. Bij een symmetrisch
blok zal het genaaide blok hetzelfde zijn als het geprinte blokontwerp. Bij een
asymmetrisch blok wordt het uiteindelijke blok het spiegelbeeld van de tekening. Kijk
bijvoorbeeld even naar deze zwaan.
Wanneer de zwaan naar links kijkt op het geprinte
patroon, zal ze naar rechts kijken op het genaaide
blok. Als u wilt dat ze naar links kijkt op het
genaaide blok, dan zult u het geprinte blok moeten
spiegelen.
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Knippen van de stof
Het belangrijkste bij het knippen van stof voor paper piecing is dat de stukjes stof groot
genoeg moeten zijn. Knip de patroondeeltjes uit met minstens 0,75 cm naad.
Maak een extra afdruk van ieder blokpatroon dat u
wilt gaan maken. Knip de extra afdruk van het
patroon volgens de lijnen in stukjes en gebruik deze
als knippatroon. Speld de patroondeeltjes op de
achterkant van de stof, met de cijfers naar boven.
Knip de patroontjes uit met een royale naad. Laat
de patroontjes op de stof gespeld zitten, totdat u
dat lapje nodig heeft.
Bij het knippen van stof voor paper piecing hoeft u
niet op de draadrichting te letten. Door het naaien
op papier kan de naad niet gaan rekken of strekken. Maar als u bijvoorbeeld geruite stof
gebruikt, kan het resultaat mooier worden als u wel rekening houdt met de draadrichting.
Naadtoeslag
Bij alle beschrijvingen ga ik uit van een naadtoeslag van 0,75 cm. Dat vind ik de handigste
naadtoeslag om mee te werken als er in centimeters wordt gewerkt. Bovendien is de
naadbreedte van de meeste naaimachines bij een voetje breed 0,75 cm.
Naaien van de blokken
1. Haal het patroontje van lapje 1. Speld dit
lapje op de onbedrukte kant van de
overgebleven kopie over vak 1. Houd de
kopie met het opgespelde lapje tegen het
licht, om te controleren of het opgespelde
lapje overal voldoende oversteekt.

2. Neem lapje 2. Haal ook daar het patroontje
af. Leg lapje 2 op lapje 1 met de goede
kanten tegen elkaar en wel zo, dat de naad
tussen 1 en 2 goed op elkaar ligt. U kunt
controleren of lapje 2 goed ligt door de naad
even te spelden, lapje 2 om te vouwen en de
kopie tegen het licht te houden met de
bedrukte kant naar u toe.
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3. Leg de kopie, met de bedrukte kant naar
boven, onder de naaimachine en stik de lijn
tussen vak 1 en vak 2 met een kleine steek.
Die kleine steek maakt straks het
verwijderen van het papier of Fun-dation
eenvoudiger. Hecht goed aan en af.

4. Draai het werk weer om en vouw lapje 2 om.
Strijk de naad goed plat met de nagel van
uw duim of met de strijkbout. Neem
vervolgens lapje 3. Werk op dezelfde manier
als beschreven voor lapje 2 en stik de lijn
tussen vak 2 en 3. Vouw het lapje open en
pers de naad.

5. Stik de andere lapjes volgens de hierboven
beschreven methode, totdat het hele blok af
is. Volg hierbij de numerieke volgorde (……4,
5, 6, 7, enz). Strijk het blok. Leg het blok op
de snijmat, met de achterkant (de kant met
geprint papier of Fun-dation dus) naar
boven. Snijd de zijkanten af op 0,75 cm van
de buitenste lijn. Laat het papier of de Fundation voorlopig nog achter het blok zitten.
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Gebruik van een add-a-quarter liniaal
De blokontwerpen hebben soms lastig gevormde stukjes. Het is gemakkelijker om die op de
juiste plaats vast te spelden, als u een add-a-quarter liniaal gebruikt. U gebruikt deze
liniaal bij paper piecing, om overtollige stof weg te snijden van stukjes stof die al genaaid
zijn, voordat u het volgende stukje stof toevoegt.
1. Speld lapje 1, met de goede kant naar boven, op de onbedrukte kant van het
patroon. Vouw het papier over de lijn tussen vak 1 en 2, met de bedrukte kant naar
binnen.
2. Leg het werk op een snijmat met de stof naar beneden. U zult nu een stuk van
lapje 1 zien, dat buiten het gevouwen papier uitsteekt. Snijd deze uitstekende stof
bij tot ¼ inch naadtoeslag met behulp van de add-a-quarter liniaal.
3. Open het gevouwen papier. Leg lapje 2 op lapje 1, met de goede kanten tegen
elkaar, langs de zojuist bijgesneden zijde. Stik de lijn tussen vak 1 en 2. Vouw lapje
2 om en strijk de naad.
4. Herhaal dit voor alle lapjes.

Paper Piecing Pleasure Copyright © 2007 by Maaike Bakker Alle rechten voorbehouden

6

Het in elkaar zetten, quilten en afwerken van de quilt
Blokken aan elkaar zetten
Nadat de blokken zijn genaaid en bijgesneden, legt u ze neer op een manier die u bevalt.
Blijf spelen met de blokken totdat u tevreden bent met het resultaat. Voeg, als dat nodig
is, blokken zonder patchwork (plain blocks) of tussenstroken met hoekblokken (samen
sashings genoemd) toe.
Naai de blokken tot rijen, waarbij u steeds, goede kanten tegen elkaar, de zijkanten
zorgvuldig op elkaar legt. Stik langs de buitenste lijn van het paper piecing patroon.
Gebruik een naadbreedte van precies 0,75 cm. Strijk de naadtoeslagen rij voor rij in
tegengestelde richtingen. Dit zorgt ervoor dat de kruispunten van de naden vlak blijven.
Naai de rijen aan elkaar.
Randen toevoegen
Quilts hebben vaak recht gesneden randen. Meet de quilttop altijd voordat u de randen op
maat snijdt. De maten van uw quilt kunnen licht afwijken van de maten op deze website
(bijvoorbeeld vanwege printerafwijkingen). Het aantal te snijden stroken vindt u bij de
werkbeschrijving van ieder project.
1. Meet de lengte van de quilttop over het midden. Meet niet langs de randen van de
top, die zijn vaak iets uitgerekt.
2. Snijd twee stroken voor de rand op maat. Naai, als de rand langer moet zijn dan
1,10 meter, eerst twee stroken aan elkaar.
3. Markeer het midden van de zijkanten van de quilttop en het midden van de
randstroken. Speld de randstroken op de quilttop (goede kanten tegen elkaar),
waarbij het midden en de hoeken op elkaar moeten liggen.
4. Stik de randstroken met 0,75 cm naadtoeslag aan de quilttop. Strijk de naden onder
de randen.
5. Meet de breedte van de quilttop over het midden, inclusief de zojuist aangezette
randen. Snijd de stroken voor de onder- en bovenkant op maat. Naai, als dat nodig
is, eerst twee stroken aan elkaar. Markeer het midden, speld en stik de randen,
zoals u dat bij de zijkanten hebt gedaan.
6. Herhaal deze procedure wanneer de quilttop meerdere randen heeft.
Randen met hoekblokken
Voor een quilt met randen met hoekblokken, moet u de lengte èn de breedte van de
quilttop over het midden meten. Snijd de stroken voor de randen op maat. Naai een
hoekblok aan de beide korte kanten van de stroken voor de onder- en bovenkant. Naai
eerst de daarvoor bestemde stroken aan de weerszijden van de top. Strijk de naden onder
de randen. Naai de stroken met hoekblokken aan de onder- en bovenzijde van de quilttop.
Strijk de naad onder de randen.
Verwijderen van papier of Fun-dation
U kunt het papier of de Fun-dation verwijderen, nadat de top in elkaar is gezet. Neem een
blok stevig tussen uw handen en beweeg uw handen, zodat het papier kreukt en begint te
scheuren. Verwijder voorzichtig het papier. U kunt een pincet gebruiken voor de kleine
stukjes, maar het is niet erg als er kleine snippertjes blijven zitten.
Fun-dation kunt u eveneens op deze manier verwijderen. U kunt dit echter ook achter uw
blok laten zitten. De quilttop wordt hierdoor echter wat stugger. Strijk de quilttop als het
papier of de Fun-dation is verwijderd.
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Volumevlies en achterlap
1. Zorg ervoor dat het volumevlies en de achterlap rondom ongeveer 5 cm groter zijn
dan de quilttop. Voor quilts groter dan ongeveer 1,10 m moet de achterlap worden
genaaid. Verwijder dan eerst de zelfkant en naai een lap van de gewenste grootte,
waarbij u zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van de stof. Strijk de naden open om
dikke gedeelten te voorkomen.
2. Leg de achterlap, met de goede kant naar beneden, op een gladde ondergrond: de
vloer of een tafel. Zorg ervoor dat de lap mooi glad ligt. Plak de achterlap rondom
vast met schilderstape op de ondergrond. Leg het volumevlies op de achterlap,
strijk eventuele kreukels met uw handen glad. Leg daarna de gestreken quilttop op
het volumevlies.
3. Strijk de quilttop vanuit het midden met uw handen glad. Speld eerst de lagen op
elkaar, gebruik daarvoor veel spelden. Begin in het midden en werk naar de
randen. Verwijder het plakband en leg de quilt over een tafel (als de quilt nog niet
op een tafel lag). Rijg de lagen zo, dat een raster van rijgdraden ontstaat, waarbij
de lijnen ongeveer 10 cm uit elkaar liggen. Als de quilt geregen is, verwijdert u de
spelden.
Machinaal quilten
Alle quilts op deze cd-rom zijn met de machine gequilt. Er zijn veel mooie designs voor
machinaal quilten. Als u liever met de hand quilt, dan kan dat natuurlijk ook. Realiseert u
zich dan wel dat paper piecing blokken soms uit veel lagen stof bestaan, dat kan het
quilten met de hand tamelijk lastig maken.
Quilten van rechte lijnen
Ik heb de figuren van deze quilts net buiten de vorm rondom doorgestikt. Een stiksel, dat
ongeveer 2 mm buiten de vorm de lijnen van die vorm volgt, zal die vorm iets naar voren
laten komen. Om een vorm iets te laten terugtreden, moet ongeveer 2 mm binnen de vorm
worden gestikt. Op deze manier kan het quilten worden gebruikt om de figuren beter tot
hun recht te laten komen. Op dezelfde manier kunt u details benadrukken.
Gebruik bij het quilten van rechte
lijnen bij voorkeur een
boventransport. Een boventransport
zorgt ervoor dat de lagen van de
quilt gelijkmatig door de
naaimachine worden gevoerd. Werk
altijd vanuit het midden naar de
randen van de quilt. Hecht begin en
eind van een stiksel af door de
steeklengte op 0 te zetten en een
vijftal steken op dezelfde plaats te
maken. Naai niet te snel. Stop met
de naald in de laagste positie
wanneer u een hoek om moet,
vóórdat u het voetje omhoog doet.
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Free-motion-quilten
Bij free-motion-quilten bepaalt u zelf de richting van de steken. Het is met free-motionquilten gemakkelijker om gebogen lijnen te stikken: u hoeft de quilt niet te draaien onder
de naaimachine. Zet een stop- of quiltvoet onder de naaimachine en laat de transporteur
zakken. Schakel ook het boventransport uit.
De steeklengte wordt bepaald door de snelheid van de steek en de snelheid waarmee u de
quilt onder de machine doorhaalt. Probeer de quilt rustig te bewegen. Laat de
naaimachine op een constante snelheid stikken. Hecht aan en af door een paar steken op
de plaats te maken.
Free-motion-quilting is als tekenen met de naaimachine. U moet een doorlopende lijn
tekenen, onderbreek de lijn van het quiltontwerp zo min mogelijk. Oefen een free-motiondessin altijd op een oefenlap, voordat u het op uw quilt gaat stikken.

Veel achtergronden van mijn quilts
zijn gemeanderd: gequilt met
meanderende lijnen, net als bij
legpuzzels. De lijnen van
meanderquilten moeten elkaar
niet kruisen en er afwisselend
uitzien. Meanderen is een goede
manier om grotere oppervlakten te
quilten.

Als u handig bent geworden in
meanderen, kunt u ook andere
free-motion-dessins uitproberen.
Oefen een dessin eerst door het op
papier te tekenen. Als u er zeker
van bent dat u het dessin goed
kent (als u het op papier kunt
tekenen zonder u te vergissen),
dan kunt u het ook rechtstreeks
naaiend op uw quilt “tekenen”,
dus zonder het patroon eerst op de
quilt te markeren.
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Tunnel aanbrengen
Om een quilt op te kunnen hangen, moet u aan de achterzijde van de quilt een tunnel
aanbrengen om er een lat doorheen te kunnen halen. Gebruik dezelfde stof als voor de
achterkant, dan is de tunnel nauwelijks zichtbaar.
1. Snijd een reep stof net zo lang als de quilt breed is. Ongeveer 12,5 cm breed voor
een kleine quilt en ongeveer 18 cm breed voor een grote. Zoom beide korte kanten
van de strook.
2. Vouw de strook in de lengte dubbel, verkeerde kanten tegen elkaar. Speld, voor u
het biesband om de quilt zet, de tunnel aan de bovenzijde op de quilt zo, dat de
open kant van de strook samenvalt met de onafgewerkte rand van de quilt.
3. Zet het biesband aan de quilt zoals hieronder is beschreven, waarbij de open zijde
van de tunnel wordt vastgenaaid met het biesband. Zoom de gevouwen kant van de
tunnel aan de quilt, nadat het biesband is aangezet.
Biesband
Alle quilts zijn afgewerkt met biesband van 2,5 cm breed. Dat maak ik zelf met behulp van
een bias tape maker (die u kunt kopen in een goede quiltwinkel). Het voordeel van
zelfgemaakt biesband is, dat u dessin en kleur naar eigen inzicht kunt bepalen.
1. Snijd voor het zelfgemaakte biesband repen stof van 5 cm breed schuin uit de stof.
Naai de stroken aan elkaar, zodat u een strook krijgt die ongeveer 20 cm langer is
dan de omtrek van de quilt.
2. Maak biesband van de reep stof volgens de aanwijzingen bij de bias tape maker.
3. Leg het biesband op de achterkant van de quilt, goede kant naar onderen. Laat de
eerste 10 cm band hangen. Stik het band rondom vast in de vouwlijn. Zorg ervoor
dat u het band niet uitrekt.
4. Bij de hoeken zet u de naald in de laagste stand en draait u het werk 90°. Trek het
band voorzichtig de hoek om en naai verder. Laat 10 cm open tussen het begin en
einde van de naad.
5. Knip het band op de goede lengte en naai de uiteinden aan elkaar. Naai het laatste
stukje band aan de quilt.
6. Knip de hoeken van de quilt rond.
7. Vouw het band naar de voorkant van de quilt en speld het daar vast.
8. Stik het band aan de voorkant van de quilt een millimeter van de rand door.
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