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Tip van de dag 
 

Om er zeker van te zijn dat u zuiver 

vierkante blokken in de borders krijgt, 

gebruikt u een borderstijl met ‘Tile’ (tegel) 

in de naam.  

Vierkante blokken in een border zetten 
 

Klik bij de werkbalk aan de bovenkant op 

‘work on quilt’ en daarna op  QUILT > 
New Quilt (ook bovenin uw beeldscherm) 
Kies bij de opties van ‘New Quilt’ een stijl 

die u mooi vindt. 
  >   >  

Bij het ‘Borders’ tabblad onder in uw 
beeld kunt u de vorm van de border 

aanpassen door bij ‘Border style and 
size’ (border stijl en maat) op het pijltje 
te klikken van ‘Select a border style’ 
(selecteer een borderstijl).  
Bij het uitrolmenu kunt u nu een andere 
stijl kiezen. Let wel op dat u een stijl 
kiest met ‘Tile’ (tegel) in de naam. 

 

     
In de border verschijnen nu de vierkante 
tegels in de stijl van uw keuze. Als u de 

maat te groot vindt, kunt u deze 
verkleinen door meer tegels toe te 
voegen. Ga hiervoor naar ‘Blocks in 
border’ (blokken in de border) en 
verander het aantal door op de pijl naast 
het getal te klikken. 

   

Hoe meer blokken u aan de border 
toevoegt, hoe smaller deze zal worden. 
U kunt de maat van de blokken bij 
benadering aflezen bij de schuifknoppen 
van de maat (altijd horizontaal 
gemeten). Omdat de maat afhankelijk is 
van het aantal blokken, werken deze 
schuifknoppen nu niet. 

   

U kunt de maat precies controleren door 
de liniaal te gebruiken. Klik op de 

afbeelding van de liniaal rechts van uw 
scherm, klik in een hoek van het blok en 
houd de muisknop ingedrukt. Sleep de 

liniaal naar de andere kant, en de liniaal 
telt de cm voor u. Soms kan er een extra 
binnenborder nodig zijn om de blokken 

toch vierkant te laten zijn. EQ6 voegt 
deze border automatisch toe. 

 
 

Liniaal telt de cm           extra binnenborder 

 


