
MASTERCLASS 
Quilts ontwerpen



Wat zorgt voor een 

geslaagd ontwerp?



Traditionele quilts

Moderne quilts

(Artquilts – deze behandelen we niet of nauwelijks 

in deze masterclass)



Wat voor rol speelt smaak?



Ontwerp principes

Ontwerp elementen



Ontwerp principes

balans

harmonie en eenheid

contrast

beweging/ritme

patroon/herhaling

accenten



Ontwerp elementen

vorm

ruimte

kleur

lijnen

textuur



Ontwerp principes

Balans



Ontwerp principes

Balans

Met balans wordt bedoeld dat de elementen zo 

worden gerangschikt, dat geen enkel deel het 

werk overheerst. 



Ontwerp principes

Balans

Vorm, kleur en gebruik van de ruimte hebben veel 

invloed op de balans van een ontwerp.



Ontwerp principes

Balans

Onze hersenen houden van balans.



Ontwerp principes

Balans

Onze hersenen houden van balans.

Het is herkenbaar en dat is voor onze 

hersenen makkelijk te interpreteren.



Ontwerp principes

Balans

Voor totale balans mag geen enkel stuk 

opvallender lijken dan de andere delen.



Ontwerp principes

Balans

Het risico is dat alles dan wel erg saai wordt. 



Ontwerp principes

Balans

Het risico is dat alles dan wel erg saai wordt.

Je kunt ermee spelen. 



Ontwerp principes

Balans

Hoe meer je afwijkt, hoe beter je moet 

weten waar je mee bezig bent.



Ontwerp principes

Balans

Balans hangt samen met compositie.



Ontwerp principes

Balans

Balans hangt samen met compositie.



Ontwerp principes

Balans

Een symmetrische compositie zorg voor 

kalmte en stabiliteit.



Symmetrische 

compositie



Ontwerp principes

Balans

Je kunt ook kiezen voor andere composities.



Asymmetrische 

compositie



Centrale 

compositie



Radiale 

compositie



Geometrische 

compositie



Diagonale 

compositie



Bewegings

compositie

Verticaal



Bewegings

compositie

Horizontaal



Ontwerp principes

Balans

In traditionele quilts worden symmetrische 

en radiale composities het meest gekozen.



Ontwerp principes

Balans

In moderne quilts wordt er juist vaker 

gekozen voor asymmetrisch.



Ontwerp elementen

Balans

Een symmetrische balans is het meest 

stabiel en gemakkelijk te bereiken. Als beide 

zijden van een quilt symmetrisch zijn, is hij 

in balans.  



Ontwerp principes

Balans

Maar teveel balans kan doorslaan in 

saaiheid.



Ontwerp principes

Balans

Je kunt er ook voor kiezen om het 

belangrijkste deel van de quilt juist meer 

aandacht te geven. Bijvoorbeeld het 

middenstuk.



Ontwerp principes

Balans

Daar gaan we het over hebben bij het 

onderwerp accenten.



Ontwerp principes

Harmonie en eenheid



Ontwerp principes

Harmonie en eenheid

Eenheid kun je creëren door gelijksoortige 

elementen te gebruiken zoals kleur en 

vorm.



Kleuren die bij 

elkaar passen 

creëren eenheid.



Ontwerp principes

Harmonie en eenheid

Door een sterk contrast toe te voegen 

wordt de eenheid minder, maar wordt de 

quilt wel interessanter.



Door één andere 

kleur toe te voegen 

wordt de quilt 

levendiger.

Toch is er nog 

steeds sprake van 

harmonie



Ontwerp principes

Harmonie en eenheid

Als je bijvoorbeeld heel veel verschillende 

kleuren en vormen gebruikt, is er geen 

sprake van eenheid en harmonie.



Of je hier van houdt 

is een kwestie van 

smaak. 



Dit geeft een heel 

smaakvol ontwerp.



Ontwerp principes

Harmonie en eenheid

Je kunt een verbindend element gebruiken 

om meer eenheid te creëren.



Een verbindend 

element is 

bijvoorbeeld de 

sashing (stroken 

tussen de blokken) 



Ook één dezelfde 

achtergrondstof in 

de hele quilt is zo’n 
verbindend 

element zoals in 

deze quilt.



In deze quilt draagt 

de herhaling van 

steeds hetzelfde 

quiltpatroon bij aan 

eenheid.



In dit voorbeeld zijn 

het de soortgelijke 

stoffen, rustige 

kleuren en 

geometrische 

vormen die samen 

voor samenhang 

zorgen.



Ontwerp principes

Contrast



Ontwerp principes

Contrast

Contrast is belangrijk omdat het de quilt tot 

leven kan brengen.



Ontwerp principes

Contrast

Licht/donker

Rustig/levendig

Warm/koel

Groot/klein

Glad/ruw 



Veel contrast qua 

kleur



Veel contrast qua 

vormen



Weinig contrast 

zorgt voor meer 

rust en eenheid.



Veel contrast kan 

snel te heftig 

worden.

Als er daarnaast 

geen balans is 

wordt het snel 

rommelig en 

chaotisch.



Veel contrast kan wel 

als je ook goed 

gebruikt maakt van 

de andere ontwerp 

elementen.  Zoals 

ruimte en 

repeterende 

patronen.



Bij deze quilt zit het 

contrast in de 

vormen. 

Het kleurenpalet en 

de ruimte in de quilt 

zorgen voor rust. 



Ontwerp principes

Ritme en beweging



Ontwerp principes

Ritme en beweging

Ritme en beweging zorgen ervoor dat je als 

het ware in de quilt wordt gezogen.

Je ogen worden van ene naar het andere 

punt geleid.



Het bijzondere in 

Bargello quilts is de 

beweging die 

ontstaat door het 

verloop van de 

kleuren.



Je ogen worden van 

de ene naar de 

andere plek geleid. 



Dat zorgt voor 

levendigheid.



In deze quilt zorgen 

de verticale lijnen in 

combinatie met de 

zigzaglijnen voor 

ritme.



Spiralen zorgen ook 

voor beweging.

In deze quilt nog 

eens subtiel 

benadrukt door de 

lijnen in de rand.



Ontwerp principes

Ritme en beweging

Het gebruik van lijnen is één van de 

ontwerp elementen. Als we die bespreken 

zullen we nog meer quilts met beweging 

zien. 



Ontwerp principes

Patroon en herhaling



Ontwerp principes

Patroon en herhaling

Elementen die steeds terug komen zijn 

prettig voor het oog. 



Herhaling van steeds 

dezelfde vorm.



Middenstuk is rustig 

door de herhaling.

De buitenrand oogt 

rommeliger doordat 

er geen duidelijk 

patroon in zit.



Herhaling van 

dezelfde vormen.

Door het 

kleurgebruik is de 

quilt toch heel 

levendig.



Herhaling van 

dezelfde vormen kan 

de aandacht naar 

een bepaald deel 

van de quilt trekken.



Natuurlijk helpt de 

kleur mee, maar ook 

de manier waarop 

de vormen zijn 

gerangschikt. 



Het doorbreken van een 

patroon (mandje) kan juist 

aandacht trekken.



Herhaling kan bijvoorbeeld 

zijn dat je dezelfde stof op 

meerdere plekken gebruikt.

In deze quilt komt de roze 

stof bijvoorbeeld terug  op 

meerdere plekken. 



Het hoeft niet dezelfde stof te 

zijn, ook dezelfde tint is al 

herhaling van de kleur.

In deze quilt worden zowel de 

vormen als de kleuren 

herhaald.



Deze quilt is niet symmetrisch, 

maar door de herhaling van 

steeds dezelfde vorm, ontstaat 

er een toch balans.



In deze quilt zorgen de 

herhalingen voor ritme.



In deze quilt zorgen de 

herhalingen ook voor ritme.

Het kleurgebruik en de lijnen 

zorgt daarnaast voor 

beweging.



In deze quilt zit juist weinig 

herhaling. 

Er zitten veel verschillende 

blokken in.

In de rand zorgt de herhaling 

voor meer eenheid. 

Ook in het middenstuk worden 

enkele elementen herhaald.



Hier zorgt de grootte van de 

blokken voor herhaling.

Daarnaast bindt de rand alle 

verschillende blokken samen.



Ontwerp principes

Patroon en herhaling

In moderne quilts wordt vaak bewust 

gekozen om niet te herhalen.



In deze quilt zijn alle blokken 

anders. 

Door er drie rechthoeken van te 

maken, wordt er toch eenheid 

gecreërd. 

(oneven aantallen werken vaak 

goed)



In deze quilt zijn de kleuren van 

alle blokken anders. 

Doordat ze wel dezelfde vorm 

hebben en doordat ze in een 

logisch patroon zijn neergelegd, 

ontstaat er een bepaald ritme. 



Ook weer verschillende blokken.

Door dezelfde grootte en doordat 

ze in een raster zijn neergelegd, 

ontstaat eenheid.



Ontwerp principes

Accenten leggen



Ontwerp principes

Accenten leggen

Dit is belangrijk!

Met de juiste accenten kun je het verschil 

maken in jouw ontwerp tussen een 

middelmatig ontwerp en een fantastische 

quilt.



Ontwerp principes

Accenten leggen

Breng de focus naar het accent dat je wilt 

benadrukken.



Ontwerp principes

Accenten leggen

Je kunt dat op verschillende manier doen.



Ontwerp principes

Accenten leggen

1. Isoleren door middel van ruimte. Door 

afstand te creeëren tussen het ene deel van 

de quilt en het accent wat je wilt 

benadrukken.



Ontwerp principes

Accenten leggen

2. Focus naar een bepaald punt leiden door 

lijnenspel.



Ontwerp principes

Accenten leggen

3. Door contrast (bv kleur in een verder 

neutrale quilt), springen bepaalde delen 

eruit.



Ontwerp principes

Accenten leggen

4. Door de maat – Door één voorwerp heel 

groot te maken, springt het er ook uit.



Door kleurgebruik wordt de 

focus naar een bepaald deel van 

de quilt getrokken.



Hier wordt door de kleuren en 

de lijnen van de bloemblaadjes 

de aandacht naar het hart van 

de bloem getrokken.



In traditionele quilts gebeurt dit 

vaak door de opbouw van 

midden naar buiten.



Hier leidt de vorm van de spiraal 

naar één focuspunt. 



Kleur, lijnenspel en verschil in 

grootte zorgen voor focus  op de 

bloemen.



Het kleine groene blaadje wijkt 

af van de rest en trekt daardoor 

de aandacht.



Felle kleuren op een neutrale 

achtergrond. Daardoor wordt de 

focus op het bloemenboeket 

gelegd.



Dat waren de ontwerp principes

Balans

Harmonie en eenheid

Contrast

Beweging/ritme

Patroon/herhaling

Accenten



Ontwerp elementen

Vorm

Ruimte

Kleur

Lijnen

Textuur



Ontwerp elementen

Vorm

-vierkant

-rechthoek

-cirkel

-driehoek



Ontwerp elementen

Vorm van blokken

-vierkant

-rechthoek

-cirkel

-driehoek

-willekeurige vormen









Ontwerp elementen

Vorm

Bij quilts kun je ook kijken naar de vormen 

op de stoffen, de dessins.



Ontwerp elementen

Vorm

Bij quilts kun je ook kijken naar de vormen 

op de stoffen, de dessins.



Bijvoorbeeld streepjes



Of sterretjes,



Bloemen, 



Grafische vormen, 



Welke stoffen je kiest is vaak afhankelijk van 

de soort quilt die je maakt.



In moderne quilts worden vaak effen stoffen 

gebruikt of grafische prints.



In traditionele quilts worden vaak 

romantische stoffen gekozen zoals 

bloemmotieven of ruitjes.



Er kunnen vaak leuke effecten bereikt 

worden door motieven op een bewuste 

manier in te zetten.







Ontwerp elementen

Vorm - randen

Bij quilts kan het wel of niet toevoegen van 

een rand ook heel bepalend zijn.



Ontwerp elementen

Vorm - randen

Bij moderne quilts worden ze vaak 

weggelaten.





Soms hooguit een 

contrasterende kleur bies.



Ontwerp elementen

Vorm - randen

Bij traditionele quilts wordt een rand vaak 

als omlijsting toegevoegd.



Een rand die door het 

kleurgebruik voor een mooie 

omlijsting zorgt.



De speciale randstof die in deze 

quilt is gebruikt, maakt hem 

helemaal af.



De bijzondere rand van de Dear

Jane quilt.



Een rand met applicaties.



Deze quilt bestaat uit randen 

rondom het middenstuk. 

De buitenrand is duidelijk 

bedoeld als omlijsting.



Een opvallende rand door het 

kleurgebruik. Het middenstuk 

lijkt hierdoor wat naar achteren 

te verdwijnen.



Deze rand trekt met opzet alle 

aandacht naar zich toe.



Als het goed is zorgt de 

rand ervoor dat de hele 

quilt nog mooier uitkomt.



Ontwerp elementen

Vorm - randen

Als de aandacht teveel wordt afgeleid is de 

rand misschien te druk. 



Je kunt dan twee dingen doen: 

1. Rustigere stof voor de rand kiezen 

2. Meer aandacht naar het middenstuk 

trekken met focus elementen (kleur, 

vorm, lijnen)



Dezelfde quilt in andere 

kleuren en met een 

lichte rand waardoor 

het middenstuk alle 

aandacht krijgt.



Een lichte rand geeft de 

illusie van veel ruimte, 

helemaal wanneer hij 

dezelfde kleur heeft als 

de achtergrond van het 

middenstuk.



Voorbeeld van een 

rustige rand.



Een donkere rand is een 

duidelijk afsluiting en daarmee 

een mooie omlijsting.



In plaats van een rechte rand, 

kun je natuurlijk ook kiezen voor 

een geschulpte rand.



Een manier om de breedte van 

de rand te bepalen. Is de golden 

ratio.





De golden gauge

calipers van Jenny 

Beyer zjin daarvoor 

een hulpmiddel.



De verhoudingen zijn 

dan heel natuurlijk.



De verhoudingen zijn 

dan heel natuurlijk.



Ga je liever intuïtief te werk? 

Leg dan de stoffen rondom de 

quilt en probeer uit welke 

breedte je het mooiste vindt. 

Maak foto’s maken van de 
verschillende opties zodat je 

ze van veraf en dichtbij kunt 

bekijken.



Je hier natuurlijk ook 

goed quiltsoftware bij 

gebruiken. 

Daarover straks meer.



Ontwerp elementen

Ruimte

Ruimte kan gebruikt worden op allerlei 

manieren.



Negatieve ruimte:

De lege ruimtes in de 

quilt.



Veel negatieve ruimte 

geeft meer rust in een 

quilt.



Positieve ruimte is 

juist het patroon dat  

de aandacht trekt.



Ruimte kan samen 

met kleur gebruikt 

worden om 

perspectief te creëren 

in een quilt.



Ruimte heeft ook te 

maken met de maat.

Hoeveel ruimte 

nemen de vormen in 

beslag?

Hoe combineer je 

verschillende maten?



Ontwerp elementen

Kleur

Er zijn veel verschillende aspecten aan kleur 

die van belang zijn voor quilters.



Ontwerp elementen

Kleur

Kleurtoon

Intensiteit

Tint

Contrast 

Kleurencombinatie



Ontwerp elementen

Kleur – Kleurtoon

Warme kleuren 

Koele kleuren



Een moderne quilt in 

warme kleuren.



Een moderne quilt in 

koele kleuren.



Warme kleuren 

rondom oranje,

Koele kleuren rondom 

blauw.



Je kunt diepte creëren met behulp van 

warme en koele kleuren.

Warm komt naar voren, koel verdwijnt naar 

achteren.



Het rood is 

opvallender in deze 

quilt dan het blauw en 

groen.

De rode blokken lijken 

daardoor wat meer 

naar voren te komen.



Ontwerp elementen

Kleur – Intensiteit

Felle kleuren hebben een hoge 

kleurintensiteit.



Vaak is het mooi om 

binnen een quilt te 

zorgen voor dezelfde 

intensiteit van de 

stoffen.



Met felle kleuren kan 

het lastiger zijn om 

een mooi geheel te 

creëren.

In deze quilt is 

daarom gekozen voor 

een heel eenvoudig 

ontwerp en een mooi 

kleurverloop.



Je kunt ook hoge en 

lage intensiteit stoffen 

gebruiken voor meer 

effect.

De felle (intensieve) 

kleuren springen 

eruit.

De meer vale kleuren 

verdwijnen naar de 

achtergrond.



Ontwerp elementen

Kleur – Tint

Licht

Donker



Ook met licht en donker kun je diepte 

creëren.

Kleuren die donkerder zijn verdwijnen naar 

de achtergrond. (schaduw)



De huisjes op de 

voorgrond trekken de 

aandacht.

De donkere 

achtergrond bovenin 

zorgt voor diepte.



Kleuren die lichter zijn, komen naar voren.

Dit wordt ook wel ‘glans’ genoemd. 

De lichte delen lichten als het ware op.



En colorwash quilt 

waarvan het midden 

lijkt op te lichten.



Glans is een hele 

leuke manier om 

mooie effecten te 

maken in quilts. 



In deze quilt is in het midden 

van de lichte stukken nog 

wat geel toegevoegd om 

extra aandacht te trekken.



Kleuren kunnen 

lichtergemaakt worden door 

meer wit toe te voegen.

Zie het midden van de 

kleurencirkel.



Kleuren kunnen donkerder 

en wat vergrijsder worden 

gemaakt door meer zwart 

toe te voegen.

Zie de buitenrand.



Ontwerp elementen

Kleur - Contrast 

Bij de ontwerp principes hebben we al kort 

besproken wat het effect van veel contrast 

of weinig contrast is in een quilt.



Ontwerp elementen

Kleur - Contrast 

Bij de ontwerp principes hebben we al kort 

besproken wat het effect van veel contrast 

of weinig contrast is in een quilt.



Weinig contrast 

zorgt voor meer 

rust en eenheid, 

maar kan snel saai 

worden.



Veel contrast kan 

snel te heftig 

worden.

Als er daarnaast 

geen balans is 

wordt het snel 

rommelig en 

chaotisch.



Bij het kiezen van kleuren speelt contrast 

dus ook een grote rol.



Het contrast wordt groter naarmate de 

kleuren feller worden.



Veel contrast kan 

snel te heftig 

worden.

Als er daarnaast 

geen balans is 

wordt het snel 

rommelig en 

chaotisch.



Zachte kleuren zijn 

makkelijker te 

combineren 

doordat er minder 

contrast is.



Hoe kies je nou de juiste kleuren bij elkaar om een 

mooie quilt te maken?



Intuïtief

En daarbij houd je natuurlijk rekening met 

bepaalde dingen:

- Voor wie of wat wordt de quilt?

- Bepaal de voorwaarden.



Inspiratie gebruiken

- Sfeerfoto

- Het kleurenpalet van een mooie stof

- Een kunstwerk



Inspirerende foto



Een plaatje uit een 

tijdschrift



Kunstwerk



Mooie stof



Kleurenwiel



Primaire kleuren:

Rood

Geel

Blauw



Secundaire 

kleuren:

Oranje

Paars

Groen



Tertiaire kleuren:

De kleuren tussen 

de primaire en 

secundaire 

kleuren.



Complementaire 

kleuren

Eén kleur in 

verschillende 

tinten.

Ook wel tone on 

tone. Bijvoorbeeld 

verschillende 

blauwen.



Complementaire 

kleuren

Eén kleur in 

verschillende 

tinten.

Ook wel tone on 

tone. Bijvoorbeeld 

verschillende 

blauwen.



Analoge kleuren

Liggen laast elkaar 

op het kleurenwiel.



Analoge kleuren



Complementaire  

kleuren

Liggen tegenover 

elkaar op het 

kleurenwiel.



Complementaire  

kleuren

Rood en groen 

steken sterk tegen 

elkaar af.



Een antieke quilt in 

geel en paars.

Complementaire 

kleuren matchen 

goed.

Door het wit is 

deze quilt nog wat 

rustiger gemaakt.



Blauw – oranje 

matchen goed, maar 

prikkelen tegelijkertijd. 

De combinatie is nooit 

saai!



Complementaire  

kleuren

Je kunt ook 

combinaties maken 

van twee 

secundaire of 

tertiare kleuren.



Je kunt nog meer 

combinaties maken 

met meer kleuren.



Je kunt ook vier 

kleuren kiezen.



Zorg voor steeds 

dezelfde afstand 

tussen de gekozen 

kleuren.



Het kan zijn dat je de kleuren op een andere manier bij elkaar hebt 

gezocht, maar dat het uiteindelijk niet helemaal naar je zin is.



Het kleurenwiel erbij 

pakken kan helpen om 

te ontdekken wat er 

niet helemaal klopt.



Een kleine aanpassing 

kan soms de hele quilt 

tot leven brengen.



Heel veel verschillende kleuren combineren



Veel kleuren combineren kan lastig zijn, zeker als het uitgesproken 

kleuren zijn.



Daarom een aantal voorbeelden om te kijken wat je kunt doen om te 

zorgen dat de kleuren samen een mooi geheel vormen.



In deze scrapquilt zijn 

steeds hele kleine 

stukjes van een kleur 

gebruikt en een 

herhalend patroon.



Nog een scrapquilt. Nu 

zijn de rode en witte 

stof gebruikt om 

herhaling en daarmee 

meer eenheid te 

creëren.



Zelf houd ik er heel erg 

van om kleurverloop te 

gebruiken.

Dit zorgt ervoor dat 

alle kleuren bij elkaar 

minder chaotisch zijn.



In de Confettiquilt heb 

ik dat ook gedaan.



Als ik alle blokjes kris 

kras door elkaar had 

gelegd qua kleur, was 

het veel chaotischer 

geworden.



Nog zo’n prachtige 
quilt met kleurverloop 

in moderne kleuren 

van Shabby Fabrics.



Deze colorwash quilts 

liet ik al eerder zien. 

Ook prachtig hoe de 

kleuren overlopen en 

daardoor een eenheid 

en samenhang tonen.



In deze quilt zitten ook 

veel kleuren en 

verschillende vormen.

Doordat de kleuren 

zachter zijn, 

combineren ze 

makkelijker.



Deze moderne quilt is 

een stuk drukker 

doordat alle kleuren 

door elkaar zijn 

gebruikt.

Maar doordat er 

zoveel herhaling in zit 

kan het toch op deze 

manier.



Deze quilt vind ik ook 

heel knap met zoveel 

grote vlakken en dan 

toch zoveel kleur.

Aan de beide zijkanten 

zijn analoge kleuren 

gebruikt. Dat geeft 

meer rust. 



Dus wat kun je doen als je graag veel kleuren wilt combineren zonder 

dat het te heftig wordt?

- Zachtere kleuren gebruiken

- Zorgen voor herhaling met één kleur en daardoor meer rust in de 

quilt brengen

- Zorgen voor herhaling met simpele vormen en kleine stukjes 

gebruiken.

- Analoge kleuren gebruiken met een kleiner deel complementaire 

kleuren

- Kleuren in elkaar laten overlopen



Ontwerp elementen

Lijnen

Lijnen kun je gebruiken om meer harmonie 

te creëren of juist niet. 

Ze kunnen naar een focuspunt leiden.



De simpele lijnen 

geven rust en 

harmonie in de verder 

drukke quilt.



De gequilte lijnen 

lijden naar het 

focuspunt van de quilt.



Hier benadrukken de 

gequilte lijnen de lijn 

van de bloemblaadjes. 

De aandacht gaat naar 

het hart van de bloem.



Met verschillende soorten lijnen bereik je 

een verschillend effect.



Horizontale lijnen zorgen voor een statische 

compositie (meer rust).

Verticale lijnen trekken het oog in de 

compositie.

Diagonale lijnen geven de illusie van 

beweging.

Radiale lijnen leggen de focus naar het 

midden.



Horizontale lijnen 

geven meer rust.



Verticale lijnen trekken 

het oog in de 

compositie.



Diagonale lijnen 

brengen energie. 

Het ziet er 

interessanter uit dan 

horizontaal. 

Daarom vaak blokken 

op de punt in 

traditionele quilts.



Radiale lijnen trekken 

de aandacht naar het 

midden.



Ook quiltwerk bestaat 

uit lijnen.

Hier zijn rustige lijnen 

gebruikt in de verder 

drukke quilt.



In deze quilt zijn in de 

vlakjes van de ster 

spiralen gequilt.

In de lege ruimte 

eromheen zijn meer 

ingewikkelde 

patronen/lijnen 

gequilt. 



Ontwerp elementen

Textuur

Je kunt verschillende soorten textuur 

toevoegen in een quilt.



• Glad

• Hard

• Ruw

• Geweven

• Zacht

• Glimmend

• Bobbelig



Glimmende textuur 

met kraaltjes.



Zachte textuur door 

gebruik van flanel.



Ragquilt.



Crazyquilt met 

borduurwerk



Textuur door quiltwerk



Het ontwerpproces



Zelf ontwerpen



Quiltsoftware



Afbeelding ziet er altijd 

anders uit dan de 

uiteindelijke quilt.



Door de stoffen en de 

textuur van het 

quiltwerk krijgt de quilt 

die uitstraling die je 

moeilijk kunt vangen in 

software.



In plaats van de quilt helemaal 

vooral te plannen kunnen je ook 

gewoon beginnen en kijken waar 

je uit komt.



Bij een traditionele quilt kun je 

bijvoorbeeld beginnen met een 

middenstuk en daar randen 

omheen maken.



Of gewoon een heleboel blokken 

maken en later kijken hoe je ze 

het mooiste in elkaar kunt zetten.



Bij improvisatiepatchwork ga je 

ook vaak gewoon beginnen met 

een element en dit langzaam 

uitbouwen.



Dit is een superleuke manier 

waar je creativiteit alle ruimte 

krijgt.



Het nadeel van eerst een heel 

ontwerp maken en daarna 

uitvoeren is dat de 

uitvoeringsfase soms wat saai kan 

worden.



Zoek naar de manier die bij jou 

past.



Kritisch zijn



Als het ontwerp/de quilt klaar is, 

kijk dan nog eens kritisch naar het 

geheel.



Kritisch zijn kan gevaarlijk zijn.

Laat je niet verleiden om jezelf af 

te kraken.



Je bent juist supergoed bezig door 

er op deze manier naar te kijken!



Kijk ook vooral goed van veraf. Als 

je er te dicht bovenop zit heb je 

geen goed overzicht.



Foto’s maken kan hier ook bij 
helpen.

Een kleine foto op je telefoon geeft 

een goed overzicht.



Wat is het precies waarvan je weet 

dat het nog een beetje schuurt als 

je heel eerlijk bent?



Wat zou je een volgende keer 

anders doen?



Soms kun je het nog aanpassen en 

soms ook niet.

Misschien is het niet iets heel ergs 

en is de quilt prima, maar kun je er 

iets van leren voor een volgende 

keer.



Zou je bijvoorbeeld dezelfde 

kleuren kiezen als je opnieuw zou 

beginnen?



Zou je precies dezelfde vormen 

gebruiken?



Wat had je achteraf anders kunnen 

doen dat de quilt nog mooier zou 

kunnen maken?



Gebruik dit voor jezelf om van te 

leren.

Niet om jezelf af te kraken.



De waarheid is dat er altijd 

verbeterpunten zullen zijn.

Als je ze niet ziet, ben je misschien 

niet kritisch genoeg.



Maar dat is geen reden om niet blij 

te zijn met je quilt.



Het is een quilt die je zelf hebt 

ontworpen en gemaakt.

Daar mag je supertrots op zijn!



Quilts analyseren













































Ga zelf ook analyseren.



Denk in het vervolg als je een 

mooie quilt ziet ook eens na over 

wat deze quilt nou zo bijzonder 

maakt.



Kun je hier zelf ook iets van leren 

of inspiratie uithalen?



Niet om een quilt precies na te 

maken, maar misschien kun je 

bepaalde elementen gebruiken. 



Bijvoorbeeld een 

kleurencombinatie of een manier 

waarop de lijnen zijn gebruikt. 



Zo kun je inspiratie opdoen van 

allerlei kunstvormen en zelfs van 

gewone dagelijkse voorwerpen.



Heel veel ontwerpplezier!


