
 

 

 

     Patchwork & Quilten 

Cursusprogramma voorjaar 2019 
 

 

In januari 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 

’s Avonds van 19.00 – 21.30 uur  

Dagcursus van 9.30 – 15.15 uur 

 

Basiscursus  docent: Ineke Koudijs 

Deze cursus is niet alleen bestemd voor diegenen, die 

onbekend zijn met deze vorm van handwerken maar is 

ook bedoeld om een goede basis te leggen voor deze     

veelzijdige hobby, naaien met de hand. Tijdens de 

lessen leer je diverse patchworktechnieken zoals log 

cabin, ronde vormen en appliqueren. Je maakt kleine 

werkjes die je zelf verder uit kunt werken tot 

bijvoorbeeld een kussen of pan lappen. Je kunt ze ook 

bewaren in een werkmap, zodat je de technieken er 

later weer op na kunt slaan. 

Data: woensdagavond 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3 en 27/3 

        donderdagmiddag 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3 en 28/3 

Kosten: € 90,- 

 

 

Sampler      docent: Marjolein Joosten 
 

Een sampler is een quilt bestaande uit 

blokken, die gemaakt zijn met de technieken, 

zoals geleerd is in de basiscursus. Heb je nog 

nooit een sampler gemaakt, dan is dit je 

kans, naaien met de hand. Tijdens deze 

lessen leer je hoe je de patronen moet 

tekenen. Je bepaalt zelf hoe je quilt er uit 

moet gaan zien, qua indeling en kleuren. Je 

zal elke 14 dagen minimaal één blok thuis 

moeten maken. Tijdens de laatste les leer je 

de quilt met drie lagen in elkaar te zetten. 

Het quilten doe je daarna thuis. 

 

Data: vrijdagochtend 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 en 29/3 

 Kosten: € 90,- 



 

 

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 8/1, 5/2, 5/3 en 2/4 

Kosten: € 20,- 

 

 

 

Van stofjes en draadjes, combinatieles Docenten: Dini, Marjolein & Ineke 
 

Onze lesgeefsters hebben de koppen bij 

elkaar gestoken en gezamenlijk een cursus 

bedacht. In deze 6-delige cursus leer je 

werken met oplosbaar vlies. Daarmee maak 

je met de naaimachine kantachtige lapjes die 

je vervolgens gaat verwerken in quiltblokken. 

Het resultaat is een verrassende moderne 

quilt. Je krijgt in totaal 6 lessen en je hebt 

telkens 2 lessen achter elkaar van één van 

de docenten. 

 

Dini Weterings leert je in twee lessen hoe je 

oplosbaar vlies gebruikt, plus de eerste 

beginselen van het machinaal quilten. Dit zijn 

de technieken voor de eerste twee blokken. 

 

Bij Marjolein Joosten maak je een blok met 

een ritssluiting waar onder een stukje kant 

is verborgen. Tevens maak je een 

molentjesblok waar de kantjes boven de 

wieken uit piepen. 

 

Het kant als een cadeautje uitpakken, Ineke 

Koudijs gaat je dit leren. In het laatste blok 

versier je de lapjes met band en siersteken. 

Tot slot naai je de blokken met stroken aan 

elkaar.  

 

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

gezet kan worden. 

 

Data: dinsdagochtend 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 12/3 en 26/3 

Kosten: € 90,- 

 



 

 

 

Appliqueren met de hand  Docent: Joke Jonker 

 

We beginnen met eenvoudige vormen en gaan langzamerhand over naar ingewikkeldere 

patronen. Je krijgt een patroon om bloemenkrans te maken met als thema de 4 

jaargetijden. Je kunt hier een kleine quilt van maken, met (heel mooi!) een rand er om 

heen met geappliqueerde bloemen. Ook kun je de blokken gebruiken om een tas of 

kussen van te maken. 

Je leert bloemstelen maken, bladeren, bloemen (gebogen lijnen!) en scherpe hoeken,en 

(misschien het belangrijkste) hoe je de vormen op de juiste  plek krijgt. 

Data: donderdagochtend 31/1, 14/2 en 28/2 

Kosten:  € 45,- 

 

 

Hexagon, Quilt as you go    docent: Marjolein Joosten 

Er zijn heel veel manieren om hexagons 

te maken. In deze cursus ga je leren hoe 

je een, op de quilt as you go methode, 

hexagon kunt maken. De hexagon wordt 

eerst op de naaimachine gemaakt en 

daarna gaan we ze aan elkaar zetten. Je 

kunt hierbij, als deze op je naaimachine 

zitten, diverse steken uit proberen. 

Uiteraard kunnen de hexagons ook met 

de hand gemaakt worden 

Datum: dinsdagmiddag 12/2 en 26/2 

   Dinsdagochtend 5/3 en 19/3 

Kosten: € 30,- 

 

 



 

Kleurrijke vlinders    docent: Ineke Koudijs 
Een vrolijke vlinder gemaakt volgens de paper 

piecing methode. Ben je handig met naaien op de 

naaimachine, dan is deze quilt ook prima te 

maken door een minder ervaren quiltster. Heb je 

geen naaimachine? Ook met de hand is dit 

ontwerp mogelijk, maar wel een uitdaging! 

 

Data: dinsdagmiddag 5/3, 19/3 en 2/4 

Kosten: € 45,- 

 

Stofmanipulatie docent: Marjolein Joosten 

Stof manipuleren, het lijkt lastig maar eigenlijk is het 

gewoon spelen met de stof. We doen dit op een manier 

zodat er aan het einde van een les een leuk blok 

tevoorschijn komt.   

Dit doen we per les met de naaimachine of met de 

hand. Je hoeft geen kennis van patchworken te 

hebben. Iedereen die iets met stofjes heeft kan hier 

aan mee doen! 

Data: woensdagochtend 9/1, 23/1, 6/2, 6/3 en 20/3 

          vrijdagmiddag 18/1, 1/2, 15/2, 1/3 en 15/3 

Kosten: € 75,- 

 

 

Scheve huisjes     docent: Marjolein Joosten 
 

In deze quilt kun je heel veel kleine restjes 

stof verwerken.  Het quiltje bestaat uit 10 

blokken, die je helemaal zelf in eigen kleuren 

kunt invullen met je reststofjes. De scheve 

huisjes worden gemaakt met de paper-piecing 

methode, voor degene die deze techniek nog niet 

kent wordt tijdens de les verteld hoe het werkt. 

Je kunt dit project met de hand doen maar het 

kan ook met de naaimachine. 

Data: zaterdagochtend 12/1, 26/1 en 9/2 

          woensdagmiddag 16/1, 30/1 en 13/2 

Kosten: € 50,- (incl. € 5,00 voor het patroon) 

 



 

 

 

 

 

Workshop 

 

 

 

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: donderdagochtend 7 maart 

Kosten: € 15,- 

 

 

De laatste loodjes……….    docent: Marjolein Joosten 
 

De top is klaar? De quilt is al helemaal doorgequilt? 

Ja en hoe dan verder? Hoe maak ik nu op een mooie 

manier de ophanglus aan de achterkant vast? Hoe 

maak ik de buitenste bies vast met mooi hoekjes? 

Enz., enz., enz. 

 

Data: donderdagmiddag 7 maart 

Kosten: € 15,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagcursussen inclusief Lunch 

 
 

Artquilten textiel collage  docent: Dini Weterings 

 
De eerste stap op weg naar het maken 

van een artquilt is spelen met stoffen, 

borduursteken, synthetische vezels en 

andere materialen. Je schuift en schikt 

net zo lang tot je een mooie compositie 

hebt. Vervolgens stik je alles met de 

naaimachine vast. Oplosbaar vlies is 

daarbij een gemakkelijk hulpmiddel. En 

het leuke is: wat je maakt is nooit fout, 

want je hebt het zelf bedacht. 

 

Datum: vrijdag 25 januari 

Kosten: €37,50 (inclusief lunch) 

 
 

 

 

Caleidoscoop    docent: Marjolein Joosten 

 
Een leuk en eenvoudig symmetrisch 

patroon. De Caleidoscoop kan met de paper 

piecing methode gemaakt worden maar ook 

met malletjes. Ieder blok heeft het 

zelfde patroon en wanneer je goed naar 

het voorbeeld kijkt is het net of er 

rondingen in zitten. We kunnen de 

naaimachine gebruiken maar er kan ook 

met de hand gepatched worden. 

 

Datum: vrijdag 8 maart 

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sterrenquilt     docent: Ineke Koudijs 
 

Deze vrolijke quilt staat leuk aan de muur 

of als tafelkleed en is bovendien leuk om 

te maken! 

 

Hij wordt gemaakt volgens de paperpiecing 

methode op de naaimachine en is goed te 

doen voor iedere quiltster, ook als je nog 

niet zo lang quilt. 

 

Je krijgt het mooiste resultaat als je met 

een afstekende achtergrondkleur werkt; 

verder kunnen er allerlei stoffen gebruikt 

worden en nadien kun je de quilt nog 

mooier maken door je uit te leven op de 

versiering. 

 

Datum: vrijdag 8 februari 

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 

 

 

Vouwpatchwork  docent: Marjolein Joosten 

 

We gaan stofjes snijden, vouwen en 

stapelen. Een andere manier om een leuk 

miniquiltje te maken. Eenmaal in de ban van 

deze werkwijze zal je zien hoe leuk het is 

om zelf blokjes te ontwerpen. Ook zijn het 

leuke blokjes om kaarten van te maken. 

Datum: zaterdag 5 januari 

             vrijdag 11 januari 

             woensdag 16 januari 

             donderdag 24 januari 

Kosten: €37,50 (inclusief lunch) 

 

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: zaterdag 19 januari 

         zaterdag 2 maart 

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 



 

Activiteitenquilt (Fidget quilt)   docent Ineke Koudijs 

In eerste instantie is dit activiteiten quiltje 

bedoeld voor Alzheimer/dementie patiënten. 

Een activiteiten of Fidget kleed is een quilt 

met veel zintuiglijke gadgets voor mensen met 

de ziekte van Alzheimer en dementie die 

bedoeld zijn om stress te verzachten en te 

verlichten, terwijl het geheugen en bewustzijn 

worden gestimuleerd. 

 

De quilt helpt bij het stimuleren van je 

geheugen en , maar het kan natuurlijk prima 

gemaakt worden voor kleine kinderen om te 

leren knopen, strikken, etc. 

U heeft vast wel allerlei leuke materialen in 

huis om deze “fidget quilt” te maken als 

dekentje of evt. als kussen en anders is er 

genoeg te vinden in de winkel. 

Datum: vrijdag 22 maart 

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 

 

 

 

Artquilten “Transferverf en machinaal borduren    docent: Dini Weterings 

Wil je eens iets heel anders proberen op 

quiltgebied? Probeer dan eens deze 

spannende workshop. Hierin leer je twee 

verschillende technieken. Met transferverf 

kun je een lap stof op een eenvoudige 

manier en zonder geklieder bewerken.  

Vervolgens bestik je de lap intensief met 

stiksels, waardoor je een verrassend 

effect krijgt. 

Deze workshop is zowel geschikt voor 

beginnende als gevorderde (art)quilters en 

voor mensen die graag nieuwe technieken 

willen leren. 

 

Datum: woensdag 27 februari  

             zaterdag 16 maart               

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 

Extra kosten: € 4,- materialen 

 



 

Lente artquilt The young ones   docent: Dini Weterings 

De derde artquilt van een reeks van vier, 

gebaseerd op de vier jaargetijden. 

De jonge vogeltjes schreeuwen om voedsel 

en die arme moedervogel weet niet hoe snel 

ze het moet ophalen. Je maakt de vogels 

met behulp van mallen. Je krijgt tijdens de 

cursus een duidelijke werkbeschrijving 

zodat je het voorbeeld kunt volgen, maar je 

kunt natuurlijk ook je eigen fantasie 

gebruiken. Het nestje en de bloemetjes kun 

je geheel naar eigen inzicht met lapjes, 

draadjes, of met wol maken. 

Je hebt voor deze quilt een naaimachine 

met een stop- of borduurvoetje nodig. 

Datum: zaterdag 9 maart 

Kosten: € 37,50 (inclusief lunch) 

 

Zomer artquilt Summertime    docent: Dini Weterings 

De vierde artquilt van een reeks van vier, 

gebaseerd op de vier jaargetijden is natuurlijk 

een vrolijke zomerquilt. De bloemen zijn 

gemaakt met de applicatietechniek. Ook voor 

deze quilt mag je het voorbeeld volgen, mallen 

zijn beschikbaar, maar natuurlijk mag je ook je 

eigen fantasie gebruiken. 

Voor deze quilt heb je een naaimachine met een 

borduur- of stopvoetje nodig. 

Datum: woensdag 27 maart 

Kosten: €37,50 (inclusief lunch) 

 

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 


