Kerst placemat
Benodigheden voor 1 placemat;
15 cm van 110 cm br. wit met gekleurde motieven,
10 cm van 110 cm br. wit met kriebeltje
4 cm van 25 cm breed licht groen
15 cm van 35 cm breed middengroen
15 cm van 50 cm breed donkergroen
5 cm van 75 cm breed rood
achterkant stof 37 cm bij 42cm
tussen vulling 37 cm bij 42 cm
Afwerk Bies: 2 stroken van 6 cm bij 110cm als de
afwerkstrook 1 kleur wordt
Theezakjes papier of vlieseline L11 van 32 cm bij 45 cm

Werkwijze;
Vergroot het patroon met 200 procent om de juiste afmeting te krijgen.
Neem het patroon over op de theezakjes papier of de vlieseline L11. (patroon is al in spiegelbeeld)
Maak eerst het bestek zakje van middengroen, gebruik hiervoor een rechthoek van 13 cm bij 27 cm.
Vouw deze dubbel, verkeerde kant op elkaar en pers het goed met een strijkbout tot 13 x 13,5cm.
Je ziet dan de goede kant, dit dubbel gevouwen zakje plaats je later tussen deel A18 en A19
Dit patroon is een Paper Piecing techniek, je begint bij nr. 1 en ga verder met 2, 3 etc
let OP!
Als je A18 klaar hebt leg je het zakje tussen de naadtoeslag en dan A19 erop en naait het zakje dus mee
tussen A18 en A19. Vouw het zakje naar de zijkant dit wordt dan vast genaaid met de afwerkbies.
Quilt het naar eigen inzicht het placemat en bies daarna de placemat rondom af.
======================================================
Op de foto is een 2 kleuren afwerkbies gebruikt, hiervoor een andere werkwijze;
Naai met een inch voetje
Hiervoor nodig; 2 stroken rood van 1,5 inch van stofbreedte 110cm, aan elkaar naaien tot een lange strook.
En 2 stroken van 1,25 inch middengroen van de stofbreedte 110cm aan elkaar naaien tot lange strook.
Deze 2 stoken naai je over de volle lengte aan elkaar tot een strook van 2,25 inch en 220 cm lang
Strijk deze strook dubbel en je ziet dan aan één kant dat hij rood is en aan de andere kant groen met een
klein beetje rood.
Deze naai je met de rode kant op de achterkant vast op de manier zoals je anders ook doet.
Als je alles genaaid heb en vouw je de achterkant naar de voorkant en je ziet dan een groene bies met een
klein rood randje.
Naai hem vast aan de voorkant tussen de 2 kleuren in.
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