
 

Appliqueer in 2013 elke dag een hartje….dan heb je aan het einde van het 
jaar een bijzondere quilt… 
365 hartjes…elke dag een beetje liefde. 

 
196 x 196 cm 

365 hartjes bij elkaar 
14 op een rij 

14 hartjes hoog 
Benodigdheden 
uitgaande van stof van 110 cm breed 

 4 m stof voor de ondergrond 
 60 cm stof voor de driehoeken  
 heel veel restjes voor de hartjes  
 1 m stof voor de rand  
 0,5 m stof voor de afwerkbies  
 4,2 meter stof voor de achterkant  
 210 x 210 cm tussenvulling  

Werkwijze 
snijmaten zijn inclusief 0,5 cm naadtoeslag 

 snij 365 vierkanten van 10 x 10 cm uit de achtergrondstof  
 snij 13 vierkanten van 15,25 x 15,25 cm uit de stof voor de 

driehoeken. Snij elk vierkant twee keer diagonaal door voor een 
totaal van 52 driehoeken  

 snij 2 vierkanten van 8,25 x 8,25 cm uit de stof voor de driehoeken. 
Snij elk vierkant één keer door voor een totaal van 4 driehoeken  

http://2.bp.blogspot.com/-QFsF0gd_Vt4/ULtcX-zT8yI/AAAAAAAACx4/3HSaQfVb6mI/s1600/quilt+14+x+14.BMP


 
Het patroon voor het hartje. 

De maat van de rechthoek is 6,30 cm breed en 7,25 cm hoog.  
Als je deze pagina print, kun je dit dus controleren en aanpassen. De mal 

voor het hartje is zonder naad. 
 
Gebruik de mal om de hartjes af te tekenen. Gebruik je favoriete methode 
om ze te appliqueren: 

 onzichtbaar met de hand 
 met de hand en een festonsteek  
 machinale feston of cordonsteek  

Begin in de linkerbovenhoek en maak schuine rijen. Er komen 14 hartjes op 
een horizontale rij. Er zijn totaal 14 rijen (en natuurlijk nog de 13 
tussenrijen van 13 hartjes) 
 
Elke dag een hartje... 
Veel plezier, 
 
Françoise Maarse 
 
Werk je liever in inches? Deze maten staan in een andere pdf 
 

Op het Sweet Hearts blog vind je meer informatie over dit project. 
Kleurige inspiratie, maar ook hartjes in andere technieken. 

 
www.sweetheartsquiltsandmore.blogspot.com 
www.fabricwonderland.blogspot.com 
www.quilterij.nl 
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