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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 (44) 
 

Om alle kleuroptie van de blokken te 
kunnen zien in het schetsboek of op het 

palet, klikt u met de rechter muisknop op 
het blok ( in schetboek of op palet) en 

kiest u ‘Select coloring’ (selecteer 
kleuroptie).  

Bekijk alle kleuropties van elk blok in schetsboek of palet. 
 

Maak een quilt op de Quilt-werktafel. 

Kleur de blokken meerdere keren en sla 
alle kleuropties op in het schetsboek. Ook 
op de Blok-werktafel kunt u de 

verschillend gekleurde blokken opslaan. 

 

   >       

Open het schetsboek (bovenste werkbalk) 

en klik op het tabblad ‘Blocks’. 

  >  

Selecteer het blok van uw keuze door er 

één keer op te klikken. Er komt nu een 
randje omheen. Klik nu met de rechter 

muisknop op het blok. Er verschijnt een 
keuzemenu.  >  

Kies de bovenste optie: ‘Select coloring’  
Onder het blok verschijnt nu een rij met 
verschillende kleuropties van het blok. 

Door op een blokje te klikken zal dit blok 
actief in het schetsboek komen te staan.   >   >  

Klik op de rechter werkbalk op ‘Select 
Block’ zodat het palet verschijnt. 

Klik ook nu eerst op het blok, zodat deze 
actief wordt.  >  

Ook hier klikt u met de rechter muisknop 
om het menu te zien en klikt u op ‘select 
coloring’ om een gekleurd blok te kiezen. 

 >  >  

Andere opties in dit menu zijn:  
blokken sorteren op kleur, verwijderen, 

verplaatsen of kopiëren naar een ander 
tabblad van het schetsboek, Splitsen van 
kleuropties, zodat deze beide zichtbaar in 

het schetsboek komen te staan, 
toevoegen van een effen blok. Verder 

kunt u de rand om het geselecteerde blok 
een andere kleur geven en het aantal 
zichtbare blokken veranderen. 

         
sorteren > verwijderen 

      
verplaatsen > kopieren 

         
splitsen > effen blok toevoegen 

 


