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Deze EQ7 tip is vertaald en uitgewerkt door  

Heleen Pinkster. Kijk op www.wilmakarels.nl  

voor gratis patronen en Electric Quilt producten. 

EQ7 Tip van de dag (37) 
 

EQ7 knipt automatisch samengestelde 
blokken en blokken uit één stuk in de 

juiste maat bij ‘setting triangles’ 
(driehoeken) in een ‘on-point’ (op de 

punt) quilt lay-out. Klik met de ‘selecteer 
knop’ op een driehoek, klik op FILE > 
Print > en kies uw printoptie.  

EQ7 knipt automatisch ‘setting triangles’ op maat. 
 

Begin op de QUILT werktafel. 

Ga naar ‘Quilt’ en klik op ‘New Quilt’ en 
daarna op ‘On-Point’ voor een quilt met 

blokken op de punt. 

 

Vul de quilt met blokken, zodat het effect 

goed te zien is. 
Klik op de knop ‘select’ in de hoek rechts 
boven en klik op een driehoek in de quilt. 

Om de driehoek heen verschijnt nu een 
groene lijn omdat deze geselecteerd is.      

Om nu het blok in de juiste maat te 
printen, gaat u naar de bovenste 

menubalk en klikt u op FILE. 
Klik bij dit menu op ‘Print’. Er verschijnt 
nu een menu met printopties.  >   

Klikt u op ‘Block’, dan wordt het blok in 
het nieuwe menuscherm weergegeven 

zoals hij in de quilt staat verwerkt. Het 
cirkeltje voor ‘Use size from quilt’ 

(gebruik maat van quilt) is automatisch 
gevuld. Dit lijkt een rare maat. EQ rekent 
de blokken op de werktafel recht van 

draad (vb 9 x 9 cm). Worden ze op de 
punt verwerkt, dan rekent het printmenu 

ze van punt naar punt uit, of zoals bij een 
driehoek, van punt naar centrum. Deze 
maten horen bij elkaar, zoals een schuine 

lijn (C) wordt uitgerekend. (A²+B²=C²) 

 

  zo wordt een blok gezien op de werktafel 

 zo wordt een blok gezien in het printmenu 

Bij het menuscherm van het printmenu 

staat het blok recht afgebeeld, bij een 
printvoorbeeld staat het blok afgebeeld 

zoals hij in de quilt hoort te staan. 
  >          >   

Ook blokken in de borders worden op de 
juiste maat geprint, hoewel dit op het 

print menuscherm niet zo lijkt. 
  >   

 


