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Ontwerp: Heleen Pinkster Quilt Design - www.heleenpinkster.nl 

Webblokken van de maand April 2016 (15 x15 cm) 
‘+/- tussenbaan 4’ 

Deze blokken zijn nu ook op onze website beschikbaar als EQ7 project. 
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Het blok van de maand April 2016 is eenvoudige foundation patroon. Door ze samen met 

tussenbaan D  in een quilt te plaatsen kan er door het kleurgebruik een heel spannende 

compositie ontstaan. U kunt natuurlijk ook alleen deel A-C maken.  

Volg bij het naaien deze volgorde van nummering:  

 A1-5, B1-7, C1-5 

 A+B, AB+C 

 Verwerk ABC als blokken 

 D1-5 

 verwerk D als tussenbanen. 

 Gebruik een hoekblokje van 5 x 5 cm. 
 

In bijgaande voorbeeld-quilts kunt u verschillende manieren van kleur en vormgebruik zien. 

Veel succes met het maken van uw eigen ontwerp. 

Wilma Karels en Heleen Pinkster 
 

In de winkel ontvangt u bij uw aankopen dit jaar een blok van de maand met een kaleidoscoop. 

Zoals altijd zijn deze blokken ook 15 x 15 cm, en zijn ze goed te combineren met de blokken van 

voorgaande jaren. Veel van deze blokken zijn in boekvorm verschenen en kunt u ook via de 

website bestellen. 
 

Kies voor de juiste maat bij het printen van deze PDF: NIET SCHALEN of WARE GROOTTE 
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Blocks of the month December 2015 (15 x15 cm)  
‘Different together 12A’  

At our website, these blocks are also available as an EQ7 project. 
 

 
 

These blocks of the month (December 2015) are traditional blocks. When sewn together in a 

quilt, the way of coloring can make a exiting composition.   

 

Follow the next piecing order:  

 A1-5, B1-5, C1-5, D1-5 

 A+B, C+D, AB+CD 

 

In the next example-quilts you can see several ways to use color.  We wish you success with 

making your own design. Wilma Karels and Heleen Pinkster   

 

In our Quiltshop, this year you’ll get with every purchase the blocks of the month from the theme 

‘Wild flowers’. As always, these blocks are 15 x 15 cm, so you can easily combine them with the 

blocks of the previous years. Many of these blocks are published in (Dutch) books, which you can 

order at our website. 
 

When printing this PDF in the correct size: use NON SCALING or ACTUAL SIZE 
 


