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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 (43) 
 

Print ieder willekeurig blok als een quilt-
stencil door op de volgende opties te 

klikken: 
FILE > Print > Block > Quilting Stencil. 

 

Print ieder blok als een quilt-stencil  
 

Op de quilt-werktafel en op de blok-
werktafel kunt u van een blok een 

quiltstencil printen. Op de quilt-werktafel 
moet u eerst met de knop ‘select’ een 
blok selecteren, zodat er een randje 

omheen komt te staan.   >  of  

De volgende stappen zijn op beide 

werktafels gelijk. 
Klik op FILE bij de menubalk links boven.  

Klik nu bij de opties op ‘Print’ en daarna 
op ‘Block’  

 
Er opent nu een nieuw menu met 

keuzemogelijkheden. 
Kies eerst de juiste maat bij ‘Finished Size 
Block’(definitieve maat van het blok) 

Kies bij ‘Printing Style’ de optie ‘Quilting 
Stencil’. Klik op het cirkeltje zodat deze 

zich vult.   
Als u op ‘Preview’ klikt, kunt u zien hoe de 

print er uit gaat zien. 
Bij de tweede knop van links kunt u nog 
inzoomen, zodat u kunt zien of het blok 

klopt. Klik op de knop en trek met het 
vergrootglas een vakje om het deel dat u 

beter wilt bekijken. 

 

 
Bent u tevreden, klik dan op ‘Print’ om af 
te drukken. U kunt met ‘Zoom in’ of 

‘Zoom out’ nog verder in of uitzoomen. 
Met ‘Fit to screen’ maakt u de pagina zo 

groot als uw beeldscherm. Met ‘Close’ 
sluit u het afdrukvoorbeeld af zonder deze 
af te drukken. 

 

 
 

 

Bij het printmenu kunt u bij ‘Options’ nog 
aangeven of u de naam van het blok wilt 

printen, zoveel mogelijk blokken op één 
pagina wilt en of u het blok in 

spiegelbeeld wilt afdrukken. 
 


