
 

 

 

     Patchwork & Quilten 

Cursusprogramma najaar 2020 
 

 

In september starten we met nieuwe Patchwork- en Quiltcursussen. Hieronder vind je 

de lestijden en een overzicht van ons cursusaanbod. 

 

De lestijden zijn: 

’s Ochtends van 9.30 – 12.00 uur 

’s Middags van 13.30 – 16.00 uur (op zaterdag van 13.00 – 15.30 uur) 

’s Avonds van 19.00 – 21.30 uur  

Dagcursus van 9.30 – 15.15 uur 

 

Basiscursus  docent: Marjolein Joosten 

In vier lessen gaan we je de beginselen van het 

patchwork en quilten leren. Deze cursus is bedoeld om 

een goede basis te leggen voor een veelzijdige hobby. 

De patchworkblokken worden met de hand gemaakt. 

Je leert hoe je de blokken aan elkaar kunt zetten. 

Welke tussenvulling je het beste kunt gebruiken. Hoe 

quilt je door en hoe werk je de rand verder af. 

Tijdens de lessen krijg je uitleg en ga je zelf aan de 

slag, vervolgens maak je thuis de blokken verder af. 

Data: donderdagmiddag 24/9, 8/10, 22/10 en 5/11 

        zaterdagochtend  19/9, 10/10, 31/10 en 14/11 

Kosten: € 80,- 

 

 

 

Vervolg basiscursus     Docent: Marjolein Joosten 
Deze cursus is voor iedereen die al een beginnerscursus heeft gehad. 

 

In de vervolgcursus gaan we verschillende technieken behandelen, zoals het tekenen van 

quiltblokken. Ronde vormen, je hebt vast wel eens van het Dronkemanspad gehoord? We 

leggen je de techniek van het Paper Piecing uit en leren je hoe je een Log Cabin quilt 

maakt. 

Data:  zaterdagochtend 26/9, 17/10, 7/11 en 28/11 

 donderdagochtend 24/9, 8/10, 22/10 en 5/11 

Kosten: € 80,- 

 

 

 

 

 

 



 

Quilt-Bee & UFO (unfinished objects) 
Zo langzamerhand ontstaat er een hele groep quilters, beginnelingen en gevorderden. 

Graag willen we jullie met elkaar in contact brengen om elkaars werk te zien, ervaringen 

uit te wisselen en elkaar te stimuleren. We beleggen enkele avonden van 19.15 tot 21.45 

uur. 

Data: dinsdagavond 8/9, 6/10, 3/11 en 1/12 van 19.15 – 21.45 uur 

 dinsdagmiddag 8/9, 13/10, 10/11 en 8/12 van 13.30 – 16.00 uur 

Kosten: € 20,- 

 

 

 

Atarashii     docent: Marjolein Joosten 
 

Atarashii is een speciale vorm van patchwork. 

Het is een Japanse vouwtechniek. Met behulp van 

mallen, die we zelf gaan maken, worden kleine 

quiltjes gemaakt. Deze quiltjes hebben dan ook al 

een achterkant. Van eenvoudige blokjes tot 

kleurrijke bloemen, je kunt je fantasie laten 

gaan. Atarashii kan met de hand worden gedaan 

maar het kan ook met de naaimachine. 

 

Data: vrijdagochtend 18/9, 9/10, 23/10 en 6/11 

Kosten: € 80,- 

 

 

 

 

 

 

 

4 Seizoenen    docent: Marjolein Joosten 

We maken geen grote quilt maar 4 kleintjes van 

ca. 40 x 40 cm. Per les behandelen we 1 seizoen, 

we beginnen met de lente en als laatste de 

winter. De patroontjes worden getekend op 

vlieseline en verder zal er gewerkt worden met 

de Log Cabin en Paper Piecing methode. Wanneer 

je deze quiltjes afhebt, kun je ieder seizoen een 

leuk quiltje ophangen. 

Data:  vrijdagmiddag 18/9, 9/10, 23/10 en 6/11 

Kosten: € 80,- 

 

 



 

 

 

 

Workshop 
 

Geweven quilt van restlapjes  Docent Marjolein Joosten 

 
Tijdens de lockdown heb ik mijn quiltkamer 

eens opgeruimd. Ik kwam diverse 

quiltstoffen tegen waarvan ik dacht, "Tja 

die heb ik lang geleden mooi gevonden maar 

nu wat minder". Verder heb ik veel 

overgebleven restlapje. Ik ben op zoek 

gegaan naar een patroon waarin ik veel 

lapjes kon verwerken. Het lijkt erg 

ingewikkeld, maar als je het patroon stuk 

voor stuk volgt is het goed te doen. De quilt 

wordt met behulp van de naaimachine, blok 

voor blok, in elkaar gezet. Je kunt de quilt 

zo groot maken als je zelf wilt. 

Datum: vrijdag 13 november 

Kosten: € 20,- 

 

 

 

 

Dancing Ribbon    Docent: Marjolein Joosten 
 

We gaan tijdens de cursus een quiltje van ca. 

45 x 45 cm maken. We maken gebruik van de 

paper piecing methode. Uiteindelijk zijn het 18 

punten die in het midden bij elkaar komen. 

Tijdens de cursus leggen wij je uit hoe je het 

beste kunt werken. Als je nog nooit iets met 

paper piecing hebt gedaan, dan is deze cursus 

een uitdaging met een mooi resultaat. 

 

Datum: zaterdagmiddag 26/9 (13.00 – 15.30)  

Kosten: € 20,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hexagon    Docent: Marjolein Joosten 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Hexagons te 

maken, een mogelijkheid is met malletjes. Malletjes 

van papier, waarom heen stof wordt genaaid. Tijdens 

de workshop laten wij je zien hoe je dit het beste 

kunt aanpakken.Het is echt niet moeilijk en als je het 

eenmaal weet, zeg je "oh is het dat nou". Er zijn 

oneindig veel mogelijkheden voor quilts met Hexagons. 

 
Datum: zaterdagmiddag 28 november (13.00 - 15.30) 

Kosten: € 20,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handquilten/quilten in de ring   docent: Marjolein Joosten 
 

Quilten of doorpitten is een 

handwerktechniek waarbij drie lagen 

textiel met een doorstiksteek op 

elkaar genaaid worden. 

  

Na een mooie top gemaakt te hebben 

is het natuurlijk de bedoeling dat je 

deze tot een mooie quilt verwerkt. Je 

hebt de top, tussenlaag en de 

achterkant thuis al gesandwiched. 

Tijdens de workshop gaan we de drie 

lagen doorquilten. Dit doen we met de 

hand en hierbij maken we gebruiken 

van een quiltring. Tijdens de workshop 

leer je handquilten , hoe we de “bijna” 

quilt in de ring vastzetten en hoe je 

kleine steekjes kunt maken. 

 

Datum: vrijdagmiddag 13 november 

Kosten: € 20,- 

 

 

 

 

 

 



 

Dagcursussen inclusief Lunch 

 
 

Landschapskunst Artquilten   docent: Dini Weterings 

Een landschap is een uitgelezen onderwerp voor 

een artquilt: figuratief of abstract, alles is 

mogelijk. In deze cursus kun je alle al eerder 

geleerde vaardigheden in praktijk brengen, maar 

ook als je een beginnende artquilter bent bereik 

je al snel een leuk resultaat.  

Je kunt kiezen om een (eigen) foto als 

uitgangspunt te nemen, maar je mag je landschap 

ook zelf verzinnen. 

De volgende technieken kunnen worden toegepast: appliqueren al of niet met vliesofix, 

laagjes uitsnijden of juist meerdere lagen toevoegen, machinaal borduren en andere 

materialen toevoegen zoals angelina, angelwire, kraaltjes e.d. en lontwol.  

Kortom, een cursus met veel mogelijkheden! 

Datum: zaterdag 21 november 

Kosten: € 47,50 (inclusief lunch) 

 

 

 

Kleurrijke wijk    docent: Marjolein Joosten 

 

Hoe leuk en gezellig is deze kleurrijke 

wijk? Je bepaalt zelf hoe kleurrijk je je 

wijk wilt gaan maken. De huizen worden 

gemaakt met een Dresden lininaal en de 

afmeting van de quilt is ca. 65 x 65 cm. We 

gaan aan het werk met de naaimachine en 

de huisjes kun je met allerlei soorten 

steken, die op je naaimachine zitten, vast 

zetten. 

 

Datum: zaterdag 12 september 

Kosten: € 50,- (inclusief lunch en patroon) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oh Dennenboom………..    Docent: Marjolein Joosten 

Nee geen echte kerstboom, geen nepper maar 

een kerstboom gemaakt van stof. Een 

kerstboom die lang/hoog is als een kamerdeur. 

Waar je knopen aan kunt maken en daar 

verschillende leuke kerstornamenten aan kunt 

hangen. Deze boom is dus helemaal geschikt 

voor mensen die klein behuisd zijn, of geen zin 

meer hebben in het gedoe van een kerstboom 

opzetten. Maar natuurlijk ook voor iedereen 

die hem gewoon leuk vindt om te maken met de 

paper piecing methode. 

We gaan de boom maken met de naaimachine 

maar het kan ook heel goed met de hand. Je 

kunt kiezen voor een grote of voor een kleine 

kerstboom die ongeveer de helft van de grote 

kerstboom is. Ook de kleine boom kan versierd 

worden met knopen en ornamenten.  

Datum: vrijdag 25 september 

Kosten: € 47,50 (inclusief lunch) 

Extra kosten: € 4,- of € 8,- voor het 

patroon (afhankelijk van welke boom je kiest) 

 

 

 

 

 

 

 

Meanderen en andere quiltmotieven  docent: Dini Weterings 

In deze cursus leer je je quiltvaardigheden 

vergroten. Het ondertransport van de 

naaimachine gaat naar beneden waardoor je zelf 

kunt sturen. Na wat oefenen ontwikkel je al snel 

je eigen “quilthandschrift”. 

 

Datum: vrijdag 16 oktober          

Kosten: € 47,50 (inclusief lunch) 

 

 



 

 

Kanttekeningen    docent: Dini Weterings 

Heb je ook nog zoveel oude kanten 

kleedjes en stroken kant in je kast 

liggen, waarvan je niet weet wat je 

ermee moet doen? 

Dan is dit je kans. 

In deze cursus verf je het oude kant 

met textielverf. Vervolgens maak je een 

collage op een rustige achtergrondstof 

waarbij je behalve het kant ook andere 

mooie stofjes verwerkt. Je maakt er 

een sandwich van die je tot slot 

machinaal quilt. 

Zo ontstaat er een unieke artquilt 

waarin oud materiaal een nieuwe 

bestemming krijgt. 

Voor deze cursus is een naaimachine nodig waarbij het ondertransport naar beneden 

gezet kan worden. 

Datum: vrijdag 30 oktober 

Kosten: € 47,50 (inclusief lunch) 

Extra kosten: € 4,- materialen 

 

 

 
 

 

 

Indien je nog wensen of ideeën hebt, laat het ons weten! 
 

Aanmelden kan door op de website het digitale formulier in te vullen. Langskomen in de 

winkel mag natuurlijk ook. 

 

’t Kleinvakheukske Ity 

Langestraat 57 - 59 

7491 AB  Delden 

Tel. 074-3761998 

 

E-mail: info@itykleinvakheukske.nl    Internet: www.ityquilts.nl 


