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Tip van de dag 
Om een groot effen stuk stof als 

achtergrond van een ‘custom’ quilt te 

plaatsen, moet u een effen blok 
maken. Klik met de rechter muisknop 

op het blokken pallet en klik op ‘Add 
Plain Block’ (effen blok toevoegen). 
Nu kunt u het effen blok in uw quilt 

plaatsen (shift ingedrukt houden en 
slepen) en vullen met stof. 

 

Plaats een effen achtergrond in een  
‘custom-quilt’ 

 

Klik bij de werkbalk aan de bovenkant 
op ‘work on quilt’ en daarna op  QUILT 
> New Quilt  

Kies bij de opties van ‘New Quilt’ de 
mogelijkheid: ‘Custom Set’ 

Klik op de knop ‘Set block’ (plaats 
blok). Het blokken pallet verschijnt nu. 

  >    

     

Klik met de rechter muisknop boven 
het pallet. Enr verschijnt een uitrol 
menu. Kies ‘Add Plain Block’ (voeg 

effen blok toe). Dit effen blok is nu 
direct actief op uw pallet. U kunt hem 

direct gaan plaatsen in de quilt. 
>  

Ga met de cursor boven de quilt. Houd 

de SHIFT toets op het toetsenbord en 
de linker muisknop beiden ingedrukt 
en sleep het effen blok op de quilt. 

Kleur dit blok met de verfkwast.  >  

Klik op de rechter werkbalk op ‘adjust’ 

en klik op het gekeurde effen blok. 
Gebruik de ‘knopen’ op de hoeken van 

het vlak om de maat te veranderen, of 
doe dit in de werkbalk vlak boven de 
quilt.  

 >     

 
Verander hier de positie van 

het blok in de quilt. Reken 
links boven als nul punt 

Hier kunt u 

het blok 
laten draaien 

Verander hier 

de maat van 
het blok 

Verander hier de 

volgorde van stapelen 
van de blokken 

 


