
 

 

Deze tip is vertaald en uitgewerkt door Heleen Pinkster voor: 

Wilma Karels Borduren en Quilten - Concordialaan 5 - 6712 GL Ede - 0318 61 28 62 

Kijk op onze site voor openingstijden, workshops, cursussen, informatie over quilten en 

natuurlijk alle Electric Quilt producten: www.wilmakarels.nl 

Tip van de dag 
 

Elk blok kan een stencil worden als u hem 

plaatst op layer 3 (laag 3). De patches 

kunnen dan niet met stof gevuld worden, 

maar kunnen met de garenknop gekleurd 

worden. U kunt ook een stekenstijl 

selecteren voor dit garen. 

 

Elk blok wordt een quiltstencil op layer 3. 
 

U begint op het Quilt werkblad. 
Boven in beeld , op de werkbalk, klikt u 
op het woord Libraries (bibliotheken), en 

daarna op ‘Block Library’ (blokken 
bibliotheek)    
Haal uit de blokkenbibliotheek van uw 
keuze de blokken waar u graag een 

quiltstencil van wilt maken. Dat kunnen 
traditionele patchwork blokken zijn, 
maar ook applicatie blokken en stencils. 

Voeg de blokken toe aan uw schetboek 
door op ‘Add To Sketchbook’ te klikken. 

 
Klik onderaan uw quiltwerktafel op het 
tabblad ‘layer 3’ (laag 3). 

   
Klik op het blok van uw keuze en plaats 
deze op laag 3. Houd de Shift toets op 
uw toetsenbord ingedrukt terwijl u over 

de quilt het blok in de juiste maat sleept. 

 
Selecteer nu het garen gereedschap ‘Set 
Thread’ en maak uw keuze uit kleur, 

steeksoort en steekdikte. Zorg er voor 
dat u een  plaatst in de vakjes van uw 

keuze, zodat deze ook werken. 

Klik met de cursor boven een patch om 
de lijnen van deze patch te kleuren met 
uw garenkeuze. 

     

Omdat u met ‘shift-slepen’ over alle 
blokken heen kunt slepen, kunt u een 

sjabloon eenvoudig uitspreiden over de 
hele quilt. 
Door bij de print opties voor ‘quilt stencil’ 

te kiezen kunt u het sjabloon op ware 
grootte printen. Activeer hiervoor wel 
eerst het sjabloon op ‘layer 3’ met de 

‘select’ knop.    

Sommige lijnen van een sjabloon blijven zichtbaar, terwijl u ze niet nodig hebt.  U kunt 
deze lijnen ‘weg poetsen’ door de zelfde kleur garen als uw stof te gebruiken. 
 


