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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 (45) 
 

Maak snelle kompas, New York Beauty en 
8-puntige ster blokken door middel van 

de klik-en-grijp rasters in Patch-Draw. Op 
de ‘Block’ werktafel, klik op BLOCK > New 

Block > PatchDraw Block. 

 

Snelle kompassen, New York Beauty’s en 8 puntige sterren. 
 

Begin op de Block-werktafel. Typ bij 

‘Block Width’ en ‘Block Hight’ de breedte 
en hoogte van het blok. 

 

   >     

Maak bij ‘Grid’ uw keuze, neem 

bijvoorbeeld de ‘Eight Point Star’, de  
8-puntige ster.  
Klik op de knop ‘Polydraw’ zodat het 
potlood verschijnt. Klik op een hoek van 
het raster en volg de lijnen van een vorm. 

Klik op elke hoek om de lijn vast te 
zetten. Dubbelklik nog een keer op de 

zelfde hoek om de vorm te sluiten! In 
PatchDraw moet u alle lijnen van een 
patch tekenen om deze te sluiten. U kunt 

hiervoor geen gebruik maken van de lijn 
van een andere patch. Iedere tussenlijn 

wordt dus twee keer getekend. 

 
 

 dubbel klik  

Met de knop ‘Hide/show Auto Fill on 

closed patches’ kunt u gesloten patches 
automatisch laten vullen, of weer 
ongevuld laten weergeven. >   >  

Door op ‘Clone selected segments’ te 
klikken kunt u snel de patch kopiëren. 

Met ‘Rotate selected segments’ kunt u de 
patch draaien. Door op het pijltje te staan 
kunt u de patch verplaatsen. Deze valt 

vanzelf op de juiste plaats. 

 >  

 >  

Om meer patches tegelijk te kopiëren of 

te verplaatsen, klik eerst op de ‘Pick’ pijl 
in de linker werkbalk. Klik op de patches 

terwijl u de ‘Shift’ toets op het 
toetsenbord ingedrukt houdt.  

 

Wilt u een ontwerp vaker gebruiken, maar 
dan als basis om verder te ontwerpen, 
klik dan op ‘Convert selected segments to 

guide, om er een raster van te maken. 
 

 


