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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 (34) 
 

U kunt de liniaalpositie langs de quilt-
werktafel instellen zodat ze elke keer op 

de door u gekozen manier starten. Ga 
naar QUILT > Quilt Worktable Options > 

View Settings (quilt> werktafel opties > 
bekijk instellingen)  

Standaard liniaalpositie aanpassen langs quiltwerktafel. 
 

Om het effect van deze tip te kunnen zien 

gaat u naar het tabblad QUILT 
Ook is het handig om een ‘custom set’ 
quilt op de werktafel te hebben staan. 

Plaats in de quilt een aantal blokken, en 
laat één blok aan de linker kant over de 

borders heen vallen. 
     

Als u nu geen linialen langs bovenkant en 

zijkant ziet, klik dan op VIEW (bovenste 
menubalk) en zet een   voor ‘Quilt 

Rulers’ (quiltlinialen)     
Om de instellingen van de linialen te 
veranderen klikt u bij de bovenste 

menubalk op QUILT > Quilt Worktable 
Options > View Settings (quilt> werktafel 

opties > bekijk instellingen)   >   

Staat er een blauw stipje in de bovenste 

cirkel, dan begint de liniaal met het nul-
punt bij de buitenkant van het over-

hangende blok naast de buitenste border. 
Het stuk van het overhangende blok tot 
de echte border heet ‘virtuele border’. 

 

  >  

Staat er een blauw stipje in de middelste 
cirkel, dan begint de liniaal met het nul-

punt bij de buitenkant van de buitenste 
border. Het overhangende blok hangt nu 

in het negatief genummerde gedeelte. Uw 
quilt wordt dus werkelijk groter dan de 
liniaal aangeeft. 

 

  >   

Staat er een blauw stipje in de onderste 
cirkel, dan begint de liniaal met het nul-

punt bij de binnenkant van de binnenste 
border, anders gezegd: bij het centrale 

gedeelte van de quilt. De borders en 
overhangende blokken worden nu met 
een negatief cijfer gemeten op de liniaal. 
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