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HANDBOOK

This handbook is your reference for making quilts with
Inklingo Shape Collections. The first chapter is available as a
free download from inklingo.com (low resolution).

inklingo TABLE OF CONTENTS
Some of these pages will apply to the collection you have,
and some show you how you could use other collections.
Please check inklingo.com for the latest news.

CHAPTER 1 PRINTING WITH INKLINGO - PAGE 5

This is enough information to get you started
and a few clever tips and tricks too!

CHAPTER 2 PIECING WITH INKLINGO - PAGE 49

Our best tips for using Inklingo to piece!
1. by hand 2. by machine 3. hybrid

CHAPTER 3 APPLIQUÉ WITH INKLINGO - PAGE 89

Inklingo makes appliqué better than ever before!
Instructions for back-basting, needleturn, FP appliqué, and more.

CHAPTER 4 PRESSING AND TRIMMING - PAGE 104
Great strategies for pressing and trimming
hand and machine pieced seams.

CHAPTER 5 USING PATTERNS WITH INKLINGO - PAGE 109

Inklingo is compatible with any pattern that uses the same shapes and sizes!
Helpful information about shapes, dimensions and yardage calculations.
Complete with examples.
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Inklingo is as easy as printing an e-mail but there are resources that
make it precise, simple, fast and fun!

THE INKLINGO HANDBOOK

See the table of contents on the previous page.
The first chapter PRINTING WITH INKLINGO
is a FREE download from inklingo.com

SHAPE COLLECTIONS

Each e-book contains a Test Page, a Catalogue of Shapes and 		
hundreds of pages of templates to print on fabric.
THE CATALOGUE OF SHAPES with each shape
collection is a valuable resource. For each shape, there are
two or more pages with a description, the page numbers
for each ink color, tips for using each shape, and suggested
sizes for custom pages.

THE INKLINGO YAHOO GROUP

See what quilters are doing with Inklingo!

WWW.INKLINGO.COM

Updates, patterns, books and a free demo video.

See you online!
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HOOFDSTUK 1
PRINTEN MET INKLINGO

Inklingo print ultradunne lijnen, met veel zorg ontworpen om je te
helpen bij het in elkaar zetten van quilts, maar die onzichtbaar zijn
als de quilt af is. Dat heeft veel voordelen voor quilters.
Inklingo maakt quilten

SECUUR, SIMPEL, SNEL

Geen malletjes, geen speciale linialen of
gereedschappen, en het is niet nodig om
rondom of op een papieren patroon te naaien!

PRINT & NAAI
MET DE HAND OF
DE MACHINE
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WELKE PRINTER?

Elke gewone Inkjetprinter—zoals de jouwe! Print patroondelen op de
achterkant van de stof met de Inkjetprinter en kleurencartridge die je al hebt.
Stof loopt probleemloos door een Inkjetprinter als je het op freezer paper
(verkrijgbaar in quiltwinkels) hebt gestreken. Je kunt het net zo printen als
gewoon papier. Voor meer info over freezer paper, zie
http://stofgenoeg.files.wordpress.com/2010/07/freezer-paper-uitleg.pdf

FAQ

(Vaak gestelde vragen)

PRINT – SNIJD – NAAI MET

Je kunt op elke gewone kleuren-Inkjetprinter vellen in aangepaste formaten
printen voor een efficiënt gebruik van de stof.

MOET IK LEREN OMGAAN MET NIEUWE SOFTWARE?

Nee! Pagina’s met Inklingo-patroondelen zijn verzameld in een pdf bestand dat
je opent met Adobe Reader. Je hoeft geen software te installeren. Typ gewoon
het paginanummer in (of gebruik de Bladwijzerfunctie) om de pagina met het
patroondeel en de inktkleur die je nodig hebt te printen. Het is heel eenvoudig,
maar lees vooral ook onze tips.

WELKE KLEUREN?

Er zijn 20 Inklingo-kleuren die speciaal zijn ontworpen om uit de stof te
wassen. Maar zelfs als je ze niet uit de stof kunt wassen, zie je ze niet aan de
goede kant van de quilt. In dit hoofdstuk staan tips voor het kiezen van de
pagina met de meest geschikte kleur Inklingo-inkt.

IS DIT ALLEEN VOOR NAAIEN MET DE HAND?

Nee! Je kunt naaien op de machine of met de hand met een rijgsteek, of
handnaaien en machinenaaien combineren in één blok of project. Inklingo
introduceert nieuwe, simpeler manieren om te naaien. Er staan instructies voor
het naaien van patchwork en appliqué in de volgende hoofdstukken.

KAN EEN BEGINNER DIT OOK?

Ja! Inklingo is perfect voor beginnende quilters en ook voor kinderen. Snijd
de stof met een rolmes of knip met een schaar. Je hoeft niets te meten! Volg
gewoon de lijnen voor het knippen en naaien. Elk lapje is recht-van-draad.
Inklingo maakt het makkelijker dan ooit om te beginnen met quilten.
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print patroondelen

int haes
DE STAPPEN

1. Knip freezer paper (FP) op maat
2. Strijk FP op de goede kant van de stof en knip of snijd de stof
rondom het vel af, zodat de stof dezelfde afmeting heeft (iets
kleiner kan ook).
3. Print een testpagina om te zien welke inktkleuren geschikt zijn.
4. Print de patroondelen van de pagina met de juiste inktkleur.
Voor je het weet ben je aan het naaien.
Voor elke stap staan er snellere manieren en tips in dit hoofdstuk.

INFORMATIEBRONNEN

Het Inklingo Handboek (Engels)

4

Werkbladen om in te kleuren (Worksheets)

Aanbevolen Snij Lay-outs (Suggested Cutting Layouts)
Catalogus van Patroondelen (Catalogue of Shapes)
Patroonboeken
Inklingo Yahoo Groep
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voordelen

benefits

Inklingo print ultradunne lijnen, die met veel zorg ontworpen zijn om je
te helpen bij het in elkaar zetten van quilts, maar die onzichtbaar zijn als
de quilt af is, en dat heeft veel voordelen voor quilters.

SECUUR, SIMPEL, SNEL

• Bespaart tijd en biedt absolute accuratesse, terwijl het meerdere
stappen van traditioneel patchwork overbodig maakt.
• Maakt het aan elkaar naaien van lapjes eenvoudiger, voor zowel handals machinaal naaien en appliqué.
• Opwindend voor gevorderde quilters en uitnodigend voor beginners
• Leuk en makkelijk voor kinderen
• Simpel en zuinig, omdat het heel weinig Inkjet-inkt gebruikt en zo
zuinig mogelijk gebruik maakt van de stof, zonder dure speciale linialen
of ongewone gereedschappen
• geen malletjes (karton, papier of mylar) zelfgemaakt of gekocht
• geen lichtbak omdat je niets hoeft over te trekken
• geen appliqué oplegsjablonen voor plaatsing van de lapjes
• geen bewerkelijke linialen, zelfs niet voor bijzondere hoeken
• geen speciale pennen of potloden voor het aftekenen van
naailijnen
• geen opbergruimte voor speciale linialen en fysieke malletjes
• Combineert gebruiksgemak met precisie en kwaliteit, en voorkomt
verspilling van tijd, moeite en stof
• Te gebruiken met elk quiltboek of patroon

1. PRINTEN MET

inklingo

©

LINDA FRANZ

2010

kenmerken

featues

JE KUNT HEEL SNEL HEEL VEEL LAPJES SNIJDEN
Inklingo-patronen zijn bedoeld om direct op de stof te printen, en niet
eerst op malletjes. De inkt komt op de verkeerde kant van de stof (met
een paar uitzonderingen) in minieme hoeveelheden, in kleuren die niet
doorschijnen aan de voorkant van de quilt.
Inklingo digitale patronen bieden exacte richtlijnen voor het snijden en
naaien van een breed scala aan quilts, zowel patchwork- als appliquépatronen.

inklingo

• Plaatst lapjes juist op de draadrichting van de stof
• Houdt rekening met spiegelbeeld
• Print naailijnen voor handnaaien plus start- en
stoppunten en markeringen voor het aan elkaar
spelden van verschillende delen
• Geeft exacte snijlijnen
• Heeft perfecte naadtoeslagen
• Maakt het vastrijgen van malletjes overbodig
• Maakt het mogelijk om perfecte lapjes te snijden
met alle denkbare hoeken zonder speciale linialen

Inklingo-patroondelen zijn correct geplaatst ten opzichte van de draadrichting
en stellen je ook in staat om heel efficiënt gebruik te maken van stof.
Identieke rijen Inklingo-patroondelen kun je op elkaar leggen, netjes uitlijnen
en heel accuraat snijden—meerdere lagen lapjes in één keer—omdat Inklingo
digitale patroondelen ontworpen zijn voor snelsnijden met een rolmes.
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snel

quick

is secuur, simpel en snel, en deze
tips helpen je op weg in de revolutie.

inklingo

1.

is zo snel en simpel dat je geen gids nodig hebt
voor een snelle start, maar hier zijn toch een paar suggesties!

BEKIJK DE VIDEO OP WWW.INKLINGO.COM [ENGELS
GESPROKEN]

3.•

2.

In slechts 15 minuten weet je alles.
(Als je Windows 2000 hebt, moet je misschien een gratis media speler
downloaden om het .wmv bestand te kunnen afspelen.)

WORD LID VAN DE INKLINGO GROEP OP YAHOO

http://group.yahoo.com/group/Inklingo/
Het is gratis en gezellig. De leden delen foto’s en bestanden voor Inklingo. Je
kunt oude berichten lezen, vragen stellen en in de archieven zoeken. Blijf op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen! [De meeste berichten zijn in het Engels,
maar er zijn Nederlandssprekende leden en een vraag in het Nederlands zal ook
zeker snel beantwoord worden].

BLADER DOOR DE CATALOGUS VAN PATROONDELEN

Elke Collectie Patroondelen heeft
Een Testpagina om je te helpen één van de 20 inktkleuren te kiezen
Een Catalogus van Patroondelen die elk patroondeel beschrijft
Aanbevolen Snij Lay-outs voor aangepaste formaten, om de stof zo efficiënt mogelijk te gebruiken
Malletjes om te printen op stof

••
•

Veel quilters printen hun favoriete pagina’s van de Catalogus van Patroondelen uit voor in hun Inklingoringband.
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PRINT EEN TEST OP GEWASSEN WITTE STOF

of andere lichtgekleurde stof, pers met een strijkbout om de inkt te fixeren, en
spoel het dan uit om te zien hoeveel inkt verdwijnt.

5.

Het is leuk om te beginnen met tests op (de achterkant van) verschillende
kleuren stof. Bewaar er een paar voor in je Inklingo-ringband.

6.

PRINT EEN PAGINA IN EEN
AANGEPAST FORMAAT OM TE
GEBRUIKEN

Kijk in de Catalogus van Patroondelen om een aangepast
formaat te kiezen voor een van de patroondelen. Snijd
bijvoorbeeld freezer paper en stof 6,5 x 8,75 inch [ca.
16,5 cm. bij 22,2 cm.] om 12 cirkels van 1,5 inch [ca.
3,8 cm.] doorsnee te printen (afdrukrichting Staand),
en print er dan nog een paar. (Cirkels zijn handig om
speldenkussentjes van te maken.)

VERTEL EEN VRIEND(IN) OVER HET PRINTEN OP STOF

of geef hem of haar een cd met de gratis Inklingo-video van de website, zodat je je
nieuwe avontuur kunt delen.
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keuzes

choices

inklingo

KEUZES

Inklingo is een van de meest flexibele gereedschappen in je naaidoos!
Jij kiest hoe je het gebruikt.

SCHAAR OF ROLMES?

Omdat de snijlijnen gemarkeerd zijn
kun je kiezen of je een rolmes of een schaar wilt gebruiken.

HAND OF MACHINE?

Je kiest zelf of je naait met de hand
of met de machine, of dat je beide combineert in een ‘hybride’
quilt. Inklingo maakt nieuwe, eenvoudige manieren om te naaien
mogelijk. Accurate lijnen markeren perfecte 0,25 inch [ca. 6 mm.]
naadtoeslagen. Precieze kruisjes aan het eind van elke naad helpen
bij het spelden en naaien.

WELKE KLEUREN?

Inklingo biedt 20 kleurkeuzes in inkt
voor bestanden die verder gelijk zijn zodat je een passende Inklingo
inkt kunt kiezen die zichtbaar is op de achterkant van bijna elke
stof.

PAPIER OF STOF?

Inklingo-malletjes zijn bedoeld om op
de stof te printen maar je kunt er ook voor kiezen om in plaats
daarvan op papier of freezer paper te printen, voor patchwork
of appliqué. In tegenstelling tot bestaande ondergronden met
voorbedrukte driehoekjes (driehoekjespapier), kun je Inklingodriehoekpatroonvellen printen op papier van 13 x 19 inch [ca. 33
cm. bij 48,3 cm.] met een grootformaatprinter. (Het is niet aan te
raden om een lap stof van dat formaat te verstevigen en door de
printer te halen, maar een vel papier gaat er moeiteloos doorheen).

WELK PATROON?

Gebruik om het even welk patroon dat
dezelfde patroondelen en formaten gebruikt, en mix Inklingo-lapjes
met traditionele lapjes in dezelfde quilt.
Bezoek www.inklingo.com eens
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inklingo-methodes

inklingo methods

Inklingo verandert de manier waarop we snijden en naaien, met de
hand en met de machine. Nieuwe manieren voor het naaien van
patchwork en appliqué worden in dit handboek beschreven.

ACHTERHAALD? DRIEHOEKJESPAPIER

Je kunt
Inklingo-patroondelen op papier printen om over de lijnen te
naaien, maar wij denken dat als je eenmaal op stof geprint hebt, je
waarschijnlijk geen papier meer zult gebruiken!

NIEUW HANDNAAIEN

Inklingo’s secure naailijnen maken
het mogelijk om direct met het leuke werk te beginnen. Geniet van
alle voordelen van naaien met de hand maar met een veel snellere
voorbereiding dan Quilted Diamonds en andere methodes.

NIEUW MACHINENAAIEN

Inklingo’s nieuwe Naai &
Snij en Stapelen om te Snijden methodes staan beschreven in het
volgende hoofdstuk. De voordelen zijn geweldig!

NIEUW HYBRIDE NAAIEN

Inklingo’s precieze start- en
eindpunten en naailijnen maken het mogelijk om handnaaien
en machinenaaien te combineren in dezelfde quilt. Je kunt
bijvoorbeeld snel beginnen met een Grootmoeders Bloementuin
(Grandmother’s Flower Garden) quilt door zeshoekjes machinaal
tot rijen te naaien, en vervolgens de rijen aan elkaar te naaien met
de hand in een lekker draagbaar project, zoals beschreven in het
volgende hoofdstuk.

NIEUW APPLIQUÉ

Inklingo maakt een einde aan het
overtrekken of omtekenen en garandeert perfecte plaatsing van de
lapjes! Je kunt printen op de verkeerde kant van de achtergrondstof
—of op de goede kant van de stof.

ACHTERHAALD? DE ENGELSE
PATCHWORKMETHODE Als je liever met een overhandse
steek naait kun je Inklingo-patroondelen op papier printen. Maar
waarschijnlijk vergeet je de overhandse steek liever en gebruik je in
plaats daarvan de rijgsteek. Rijgsteken zijn sneller, sterker, het werk
is makkelijker mee te nemen en je kunt het prachtig plat persen.

VERBETERD? FOUNDATION PIECING [naaien op een
ondergrond] Bespaar jezelf stof en frustratie door de lapjes precies
op maat te snijden in plaats van grofweg royale lapjes die je na het
vaststikken weer moet bijsnijden. En daarbij verbetert de juiste
draadrichting de kwaliteit en duurzaamheid van je quilt.
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auteursrecht

coyright

Elk Inklingo-patroon is beschermd onder het auteursrecht.
Inklingo geeft je het recht om een oneindig aantal patroondelen te
printen voor een breed scala quiltblokken en patronen. Houd echter
goed in gedachten dat je alleen het recht hebt om Inklingo te gebruiken
uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
Respecteer alsjeblieft het auteursrecht op mijn creatieve inspanningen,
en deel de patronen niet zodat anderen geen Inklingo hoeven te kopen.
Goede vriend(inn)en vragen je niet om kopieën te maken of om
patroondelen voor ze te printen.
Je mag daarentegen gerust geprinte Inklingo-lapjes ruilen met
vriend(inn)en die zelf in het bezit zijn van dezelfde Inklingo-collectie.
Quiltlapjes zijn makkelijk te versturen. Lapjes ruilen is leuk en verruimt
je keuze. Je kunt erop vertrouwen dat de lapjes die je in ruil ontvangt
perfect zijn als ze zijn geprint met Inklingo. Er is informatie over het
meedoen aan een lapjesruil (swap) in dit handboek.
Inklingo is bruikbaar met elk denkbaar patroon. Inklingo digitale
patroondelen zijn gereedschap, net als een liniaal of malletjes, dus
het auteursrecht op Inklingo is geen auteursrecht op de quilt of het
werkstuk dat je maakt met Inklingo.
Het is niet nodig om het gebruik van Inklingo te vermelden op je etiket
– maar het is wel leuk als je dat doet! (Vermeld in elk geval altijd de
bron van je patroon, ook als je de Inklingo-methode niet vermeldt.)
Inklingo is getest en ontwikkeld zo dat je geen speciale linialen,
malletjes, gereedschappen of zakken en zakken vol voorgesneden
malletjes nodig hebt. Dat maakt het makkelijker om een quilter te
worden. Verder is Inklingo accurater en sneller dan bestaande methodes.
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& octrooi

& atent

Er is een octrooi (patent) in behandeling voor het Inklingo-procédé.
Octrooirecht is bedoeld om creativiteit aan te moedigen en te
beschermen. Het is in essentie een contract tussen de uitvinder en
het publiek. Je profiteert van nieuwe ideeën en de uitvinder krijgt
het alleenrecht voor een bepaalde tijd.
Het idee voor Inklingo is verbazend simpel, en nu het er is, lijkt
het zo voor de hand liggend dat dit procédé mogelijk was. In
werkelijkheid waren het veel stappen naar het produceren van
accurate patronen, bruikbare inktkleuren en een geschikte opzet.
Het octrooi is bedoeld voor het beschermen van investeringen en
het belonen van creativiteit.
De waarde van een Inklingo-collectie Patroondelen is
verbazingwekkend. Het is mijn bedoeling om Inklingo betaalbaar
en toegankelijk te maken.
Inklingo is te gebruiken met elk patroon dat dezelfde vormen
gebruikt en ik introduceer mijn nieuwe patronen zo snel als ik
kan. Kijk a.u.b. op de website www.inklingo.com voor updates en
suggesties voor het gebruik van Inklingo.
Ik vind het geweldig om deze nieuwe benadering van quilten aan
je voor te stellen en ik hoor graag wat je ervan vindt en wat je
ervaringen of wensen zijn. Ik hoop dat je je suggesties en ideeën met
mij wilt delen via linda@lindafranz.com
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catalogus van patroondelen

catalogue of shaes

BELANGRIJKE NOTITIES UIT MONKEY’S NOTITIEBOEKJE
VOOR JOUW INKLINGO NOTITIEBOEKJE

De Catalogus van Patroondelen is het hart van elke Inklingo-collectie. Om het
meeste uit Inklingo te halen, moet je weten welke informatie er beschikbaar is
over elk patroondeel.
Waarschijnlijk zul je de Catalogus van Patroondelen willen printen, of in elk
geval de pagina’s voor de patroondelen die je gebruikt. Veel quilters stoppen de
Catalogus van Patroondelen in hun Inklingo-ringmap en voegen testpagina’s en
tips van hun Inklingo-vriend(inn)en van de Yahoo groep toe.
Elk patroondeel heeft minstens twee pagina’s in de catalogus, zoals je op de
volgende pagina kunt zien.

1. CATALOGUS – BESCHRIJVING VAN HET PATROONDEEL
Voor elk patroondeel is er een pagina met een beschrijving en suggesties voor
gebruik, met verwijzingen naar de paginanummers waar het patroondeel te
vinden is in elke Inklingo-kleur.
Elk patroonblad is 13 x 19 inch [ca. 33 cm. x 48,3 cm.] en de blauwe tint geeft
aan welk deel wordt afgedrukt op het Amerikaanse papierformaat ‘Letter’ (8,5
x 11 inch), afdrukrichting Staand. (Papierformaat Letter is iets breder en korter
dan A4. Letter is 21,59 x 27,94 cm., A4 is 21 x 29,7 cm.)

2. CATALOGUS – AANBEVOLEN AANGEPASTE FORMATEN
Voor elk patroondeel bevat de catalogus ook een pagina met aanbevolen
aangepaste formaten en snij lay-outs die je helpen om zoveel mogelijk uit je stof
te halen. De meeste Inklingoïsten printen deze pagina’s om ze voor het gemak
bij de hand te hebben naast hun snijmat, en bewaren ze in een notitieboek.
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CATALOGUS VAN
PATROONDELEN
TWEE PAGINA’S
VOOR ELK
PATROONDEEL
1. BESCHRIJVING

02. AANBEVOLEN
AANGEPASTE
FORMATEN

9

ALLE INKLINGO-PATROONDELEN ZIJN
BENOEMD MET HUN AFGEWERKTE MATEN

HST
2 HALFVIERKANT-DRIEHOEKEN
VIERKANT

=

hoeken van 45˚ en 90˚

Dat is het enige wat je hoeft te weten als je een patroon hebt.
Vrijwel zonder uitzondering geven patronen de afgewerkte maten
aan.
In de beschrijving in de Catalogus van Patroondelen staan tips voor
gebruik van het patroondeel.

QST

GEOMETRIE IS NIET VEREIST

4 KWARTVIERKANT-DRIEHOEKEN
VIERKANT

=

hoeken van 45˚ en 90˚

HRT

Als je al weet wat de afgewerkte maat is van een patroondeel in een
patroon, ben je klaar om met Inklingo aan de slag te gaan. Als er
driehoeken in een patroon voorkomen, bepaal dan welke zijden
recht-van-draad moeten zijn. Halfvierkant-driehoeken (HST)
zijn recht-van-draad aan de beide korte zijden, en kwartvierkantdriehoeken (QST) zijn recht-van-draad aan de langste zijde.
Zie ook Hoofdstuk 5 voor tips voor het gebruik van patronen met
Inklingo.

2 HALFRECHTHOEK-DRIEHOEKEN
RECHTHOEK
de hoek van de diagonale lijn varieert
afhankelijk van de afmetingen van de rechthoek.

=

60° TRI

GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK
ALLE ZIJDEN HEBBEN DEZELFDE LENGTE

Een patroondeel kan in meerdere Inklingo lay-outs zijn
gegeven voor gebruik in verschillende knip-/snij- en/of
naaisituaties.
• Met en Zonder Naadtoeslagen
• Voor Schaar of Rolmes
• Driehoeken in een Vierkant, een Rechthoek, of een Rij
• Combinaties van Patroondelen
• Appliqué-lapjes met en zonder naadtoeslagen
• Appliqué omtrekken voor de achtergrondstof

alle hoeken zijn 60˚

1. PRINTEN MET
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hoekjes

coners
inklingo

1. TWEE KEER SNIJDEN
PRECISIEHOEKJES

Er staan extra snijlijnen op de hoeken van sommige patroondelen. Inklingo
verlost je van die nare overstekende puntjes en maakt het makkelijker om de
uiteinden van naden op de juiste manier met de randen op elkaar te leggen,
zodat je heel secuur kunt naaien, zonder giswerk, zelfs zonder dat er een naailijn
is om te volgen.
Soms helpt een stukje afsnijden om de lapjes precies op elkaar te leggen,
zoals beschreven in Hoofdstuk 2. Het vermindert ook de hoeveelheid
stof en dikte op de kruispunten van naden, dat kan heel belangrijk zijn.
Die secure lijnen zijn er om direct af te snijden, of later, of helemaal niet.
Op bijvoorbeeld hoeken van 90° heeft het niet altijd een voordeel.
Je hebt keuzes op de hoeken.

2. EEN KEER SNIJDEN

1. TWEE KEER SNIJDEN

Verwijder twee kleine driehoekjes (zie
boven) om kwartvierkant-driehoeken (QST) perfect op elkaar te kunnen
leggen en te kunnen naaien, om halfvierkant-driehoeken (HST) aan een
vierkant te zetten, of om halfrechthoek-driehoeken (HRT) op elkaar te
naaien. Twee keer snijden verwijdert de overtollige stof en dikte in de
kruispunten van naden. Het is de beste uitvinding sinds gesneden brood!
Leg meerdere lagen stof op elkaar om ze allemaal in één keer te snijden.

2.EEN KEER SNIJDEN

Haal alleen de grootste driehoek eraf
(zie links). Meer hoef je niet te doen als je halfvierkant-driehoeken naait
(HST). Alles past perfect op elkaar zonder overstekende puntjes.

3.HELEMAAL NIET SNIJDEN
3. HELEMAAL NIET SNIJDEN

1. PRINTEN MET

Laat de puntjes zitten en negeer
de snijlijnen. Quilters hebben zich al generaties gered met overstekende
puntjes, dus als je geen zin hebt om ze eraf te snijden kun je Inklingo’s
extra lijntjes gewoon negeren. We zullen het niet verder vertellen.

inklingo
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leg tekens op elkaar

match maks

inklingo TEKENS VOOR TEGENOVERLIGGENDE PUNTEN
Inklingo’s precieze markeringen voor aansluitingen op verschillende
patroondelen maken het makkelijker dan ooit om naden netjes op elkaar te
spelden en accuraat te naaien.
De Catalogus van Patroondelen bevat informatie over de plaats van de
tegenoverliggende punten op elk patroondeel. Vaak geeft het teken het
midden van de lijn aan.

HAND

Speld één paar tegenoverliggende punten tegelijk en verplaats je speld telkens
als je bij zo’n aansluitpunt bent aangekomen. Als je alle tegenoverliggende
punten tegelijk speldt, kan je draad achter de extra spelden blijven hangen en
kun je je hand openhalen aan de spelden.

MACHINE

Als je een loopvoetje of boventransportvoetje hebt, probeer dan om maar één
paar tegenoverliggende punten in de buurt van het midden van de naad te
spelden, en verwijder de speld als je er bijna bent met naaien. Misschien heb
je dan maar een speld nodig. Controleer je resultaat en gebruik meer spelden
als het nodig is.

RONDE NADEN

Gemarkeerde aansluitpunten zijn vooral handig op ronde naden. Als je de
holle naad inknipt zorg dan dat je een paar draadjes voor de naailijn heel laat.
Het is het beste om in te knippen tussen de markeringen en niet precies bij de
markeringen, zodat je wat ruimte hebt voor je spelden.

1. PRINTEN MET
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pinters

HARDWARE VOOR

inklingo

• Gebruik elke gewone Inkjetprinter!
• Een grootformaatprinter is NIET vereist en biedt meestal ook
geen voordelen
• Inklingo gebruikt heel weinig inkt, zodat je heel lang doet met een
cartridge
• Speciale foto-inkt biedt geen voordeel, maar is ook geen probleem
• Inklingo gebruikt geen speciale middelen of behandelingen zoals
“Bubble Jet Set”
In het ideale geval wast alle inkt uit de stof, maar de lijnen zouden
altijd met de minst mogelijke hoeveelheid inkt geprint moeten
worden, zodat je zelfs eventuele kleine resten die achterblijven in de
quilt niet ziet aan de voorkant.
Houd je printerhandleiding bij de hand. Als je die niet
hebt kun je waarschijnlijk een vervanging downloaden,
of de relevante pagina’s van de website van de fabrikant
halen. Belangrijke onderwerpen zijn
• het printen van aangepaste formaten
(allerbelangrijkst)
• minimale paginamarges
• ‘goed, beter, beste’ instellingen voor afdrukkwaliteit
• Staand en Liggend afdrukrichting
• het afbreken van een printopdracht
• het verhelpen van een vastgelopen printer
Sommige printerfabrikanten hebben suggesties voor
het printen op stof op hun website.

HET PRINTEN VAN AANGEPASTE
FORMATEN IS UITERST EFFICIËNT

1. PRINTEN MET
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Quilters delen hun printertips in een Yahoo groep op 		
http://groups.yahoo.com/group/Inklingo/
Kom erbij en deel jouw tips ook.
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PDF eader

Bladwijzer
tab

SOFTWARE VOOR

OF
typ het pagina nr.

inklingo

• Inklingo opent met Adobe Reader, dat is gratis software die al jarenlang
standaard op nieuwe computers staat geïnstalleerd.
• Zolang je Reader op je computer hebt, hoef je niets te installeren. Download
alleen Inklingo, activeer online, en print de pagina’s met de patroondelen die je
nodig hebt.
Adobe Reader is een geweldig programma om elektronische boeken mee te
lezen. Het is makkelijk om er je weg mee te vinden, zelfs in een document zoals
Inklingo met honderden pagina’s. Bovendien biedt het al de printopties die we
nodig hebben.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken, de bladwijzers, of de zoekfunctie.
Een van de vele makkelijke manieren om je weg te vinden in een bestand is het
openen van de BLADWIJZERS (bookmarks) met de tab aan de linkerzijde
van je scherm (zie boven, rode pijl), en klik op de pagina die je nodig hebt.
Klik op het + teken om meer pagina’s te zien onder elk kopje. Je hoeft het
paginanummer niet te weten.
Als je het paginanummer wel weet, kun je het intypen in het witte veld midden
in de onderste balk, zoals hierboven aangegeven. In sommige versies van
Reader kun je dit veld vinden in de bovenste balk. Je kunt het veld
verplaatsen door het naar de onderste balk te verslepen, of het laten
waar het is.
Er zijn meerdere manieren om het uiterlijk van je scherm te
veranderen met het menu View (BEELD ), links, zodat het
makkelijker is om te lezen. Hoe vaker je het programma gebruikt
hoe meer handige functies je zult ontdekken. Vertel je Inklingovriend(inn)en online over jouw manieren om de bestanden met
Reader te bekijken.
Klik nu direct op de BLADWIJZERS (bookmarks),
PAGINA’S (pages), en BEELD (view), gewoon voor de grap.

1. PRINTEN MET
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printopdrachtformulier

print dialog

PRINTOPDRACHTFORMULIER

De instellingen moeten gezet
worden op ‘ware grootte’ (full size) zonder ‘aanpassen aan papierformaat’ (page
scaling None), zoals hierboven aangegeven. Je kunt de afmetingen van de
malletjes niet aanpassen zonder meteen ook de afmeting van de naadtoeslagen
aan te passen.

READER SOFTWARE

Er zijn veel handige kenmerken zoals het
printvoorbeeld (preview), die de pagina-afmetingen aangeeft (zie boven).
Hoe je printersoftware wordt weergegeven op je scherm hangt af van het
printermodel. Als jouw printer verschillende instellingen heeft zoals, ‘Snel,
Normaal, Beste’ afdrukkwaliteit, experimenteer hier dan mee om te zien welke
je het beste bevalt. (Wij gebruiken meestal Goed of Normaal.)
Elke Inkjetprinter biedt de mogelijkheid om aangepaste formaten te
printen, maar je kunt ook kiezen uit de lijst van vaste formaten in je printers
printopdrachtformulier.

AANGEPASTE FORMATEN PRINTEN
is niet moeilijk, maar als je hulp nodig hebt
om dit voor de eerste keer te doen, dan staan er
gedetailleerde, stap-voor-stap aantekeningen op
www.inklingo.com

In sommige printersoftware heet het aangepaste formaat ‘user defined paper
size’ en staat deze optie helemaal onderaan de lijst van vaste formaten.

1. PRINTEN MET
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stof

fabic

Vrijwel elke katoenen quiltstof is geschikt voor Inklingo.
Inklingo digitale malletjes zijn heel geschikt voor fat quarters
[‘rolletjes’]. Je kunt aangepaste formaten printen om je fat quarter
helemaal te benutten.
Je kunt zelfs restjes en 5 x 5 inch (12,7 x 12,7 cm.] ‘charms’ of
‘nickels’ gebruiken met Inklingo, en ook Jelly Rolls, voorgesneden
repen stof van 2,5 inch breed [ca. 6,4 cm.]
Ik raad je aan de stof voor te wassen om verschillende redenen, maar
het is vooral belangrijk met Inklingo. Freezer paper plakt goed aan
stof die is gewassen, zodat je stof zonder problemen door de printer
loopt.
Monkey moet lachen. Hij zegt dat alleen quilters voor de lol
wasgoed kopen.
Voeg geen stijfsel toe bij het wassen.
Als je freezer paper op de stof strijkt, gebruik dan een heet, droog
(geen stoom) strijkijzer en een stevige ondergrond.

Denk eraan het freezer paper op de VOORKANT van de
stof te strijken, zodat je kunt printen op de achterkant.

INKLINGO-LIJNEN ZIJN ZO DUN DAT ZE
MOEILIJK TE FOTOGRAFEREN ZIJN

1. PRINTEN MET
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donkere stoffen

dark fabrics

Er is altijd wel een van de 20 Inklingo-kleuren die zichtbaar is op de achterkant
van de meeste stoffen, maar er zijn een paar slimme werkwijzen.

SLIMME KOOPJES

Kijk altijd naar de achterkant van een donkere stof
voor je het koopt. Als je de keus hebt tussen verschillende geschikte donkere
stoffen, neem dan de stof die het makkelijkst is om te printen. Veel donkere
stoffen hebben een lichte achterkant, zodat Inklingo-kleuren makkelijk te zien zijn.

GOED ZICHT

Je kunt een vaag lijntje misschien wel zien als je een
goede verlichting gebruikt en een leesbril draagt.

PRINT MET “BESTE” AFDRUKKWALITEIT

Als een Inklingokleur bijna goed genoeg zichtbaar is, probeer dan eens om te printen met de
instelling ‘fotokwaliteit’ of ‘beste kwaliteit’ in het printopdrachtformulier. Dat
zet meer inkt af.

PRINT ALLEEN DE LICHTE STOFFEN

Voor machinaal naaien,
als je geen naailijn nodig hebt, kun je het printen van de donkere stof
overslaan door de snijlijnen van de lichte stof te gebruiken, zoals beschreven in
Hoofdstuk 2.

NAAI & SNIJ

Naai door de lijnen te volgen die op de lichtere stof geprint zijn, en snijd
daarna.

STAPEL OM TE SNIJDEN

Print een lichtere stof, leg het bovenop de donkere stof, en snijd dan.

TRADITIONELE MARKEERHULPMIDDELEN

Als je de
gemarkeerde naailijn op de donkere stof nodig hebt (bijvoorbeeld voor
handnaaien), en geen van de 20 Inklingo-kleuren is voldoende zichtbaar, dan
kun je malletjes zonder naadtoeslag printen op freezer paper en de naailijnen
op de stof markeren met een wit potlood of een ander traditioneel hulpmiddel
voor het markeren. Maar als je slim koopt, zal dit zelden nodig zijn.
Handnaaien met freezer paper malletjes wordt gedetailleerd beschreven in
Quilted Diamonds en Quilted Diamonds 2.

1. PRINTEN MET
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ook papier?

aper too?

Monkey vraagt zich af waarom iemand in vredesnaam op papier zou printen als
je ook direct op stof kunt printen.
Er zijn een paar goede redenen om op papier te printen.

EEN

Misschien vind je het prettig om papier op je stof te leggen om het te
verstevigen tijdens het naaien. Ik zou liever direct op stof printen met Inklingo,
omdat het een lastige extra stap is om papier te verwijderen zonder de steken
kapot te scheuren, maar de keus is aan jou. Probeer eerst het printen op stof,
maar je kunt in plaats daarvan op papier printen als je dat liever doet.

TWEE

Misschien wil je ‘fussy cutten’, dat is precies een bepaald deel van
de stof uitknippen en gebruiken. Je kunt hiervoor Inklingo-pagina’s zonder
naadtoeslagen gebruiken, door deze te printen op freezer paper om zo malletjes
te maken voor de Engelse patchworkmethode (naaien over een papieren
malletje heen), of om te gebruiken op de manier zoals beschreven in Quilted
Diamonds en Quilted Diamonds 2.

DRIE

Printen op papier is ook handig voor heel grote of heel 		
kleine paginaformaten.

		

GROOT

		

KLEIN

13 x 19 inch [ca. 33 x 48 cm.] lappen stof zijn moeilijk te printen, maar grote
vellen papier gaan moeiteloos door de printer als je een dergelijk grote mal
nodig hebt.
Je kunt kleiner printen om stof te besparen. De meeste printers vereisen een
minimum formaat van 3 inch breed [ca. 7,6 cm.] bij 5 inch [ca. 12,7 cm.]
lang om goed door de printer te lopen. Als je een klein aantal piepkleine
patroondelen nodig hebt zou dat verkwistend kunnen zijn. Je kunt dan
besluiten om op papier te printen en dat op ongeprinte stof te leggen.

VIER

Misschien wil je papieren malletjes gebruiken als er geen Inklingo-kleur
geschikt is aan de achterkant, die niet doorschijnt naar de voorkant.

1. PRINTEN MET
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TIP Snijd het papier van de rol over de hele breedte af en leg een paar

freezer aper

lagen op elkaar voordat je het afmeet en op de juiste maat snijdt.

Stof loopt soepel door een Inkjetprinter als het is verstevigd met freezer
paper (FP).
FP heeft een plastic zijde en een papierzijde. De kant met het plastic
laagje plakt aan stof als je het strijkt met een heet, droog strijkijzer. FP
plakt goed aan gewassen stof. (Zonder stoom, zonder stijfsel).

TIPS OM FP TE SNIJDEN/KNIPPEN
Ik snijd van een rol, met behulp van twee linialen en een rolmes met
een oud mesje, dat ik alleen voor papier gebruik.
• Snijd met de plastic zijde naar boven zodat de linialen niet schuiven
• Snijd meerdere lagen tegelijk. Bijvoorbeeld, als je meerdere stukken
nodig hebt van 7,75 x 11 inch [19,7 x 29,9 cm.]:
• Meet 11 inch en snijd het papier van de rol af over de hele 		
breedte (stukken zijn 11 x 18 inch) en herhaal dat.
• Leg 4 of 5 vellen op elkaar, met de zijden aan twee uiteinden
precies op elkaar
• Meet 7,75 inch af, snijd door alle lagen, en herhaal dat.
		
Je houdt een reep van 2,5 x 11 inch over.
		
Gooi dat niet weg! Zie de tip op pag. 41.
• Label elk stuk. Bijvoorbeeld, 6 x 13 inch liggend, voor 8 		
zeshoeken.
Freezer paper kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Het
plastic laagje zal na verloop van tijd wel steeds meer stof en pluisjes
vasthouden waardoor het niet goed meer plakt, en dat kan veroorzaken
dat je printer vastloopt. Na meerdere malen hergebruik is het daarom
misschien beter om een vel weg te leggen voor andere projecten die niet
door de printer hoeven, zoals Quilted Diamonds.
(Je kunt als alternatief stickervellen gebruiken, maar de stof moet dan
wel het hele vel bedekken, zodat er geen vrije plakranden door de
printer gaan.)

1. PRINTEN MET
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freezer aper
STRIJKTIP

Strijk freezer paper op het papier voordat je de stof op
maat knipt. Dat is makkelijker dan FP en stof op maat te knippen en
vervolgens precies op elkaar te strijken.
Strijk FP op de VOORKANT van de stof zodat je op de achterkant
kunt printen. Gebruik een heet, droog strijkijzer (katoenstand) – geen
stoom.
Je kunt het FP zo neerleggen dat je de stof maar
aan twee kanten hoeft bij te knippen omdat de stof
niet helemaal tot aan de rand van het papier hoeft
te zitten om goed door de printer te gaan (rode
pijltjes).

5

Strijk voor een goede hechting op een harde
ondergrond en pers aan de voor- en de achterkant
om bobbels te verwijderen die golvende of
vervormde lijnen kunnen veroorzaken.

Met de juiste hoeveelheid warmte zullen de lijnen perfect zijn en kun je
het freezer paper makkelijk lostrekken, zodat je het steeds opnieuw kunt
gebruiken.

RECHT-VAN-DRAAD

Inklingo-malletjes zijn zo geplaatst dat
de lapjes aan de juiste zijden recht-van-draad zijn. Strijk dus met het
freezer paper recht op de draadrichting van de stof.
Knip alle losse draadjes af. Niet trekken! Laad de vellen stof een voor
een in de printer.
Stof langer dan 12 inch [30,5 cm.] heeft soms de neiging om los te laten
van het freezer paper als het door de printer rolt, en dat kan scheeflopen
of vastlopen veroorzaken. Je kunt beter twee kortere vellen printen.

FREEZER PAPER IS COOL

1. PRINTEN MET
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Probeer ook eens een wat zwaardere kwaliteit FP dan de gewone
kwaliteit op rollen. Wellicht vind je het de extra kosten waard.
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inklingo snijden

inklingo cuts

ZONDER TE METEN! SNIJD GEWOON OVER DE LIJNEN!
Je kunt snel honderden lapjes snijden omdat Inklingo-malletjes zijn
geplaatst voor snelsnijden. Verwijder het freezer paper voor het snijden
zodat je het kunt hergebruiken.
Soms begin je met snijden, en soms begin je met stikken, zoals in detail
wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

STAPELEN OM TE SNIJDEN kan op twee verschillende
manieren.

1. STAPELEN OM TE SNIJDEN is een manier om geprinte

patroondelen snel te snijden. Snijd eerst de patroondelen in rijen los
over de doorgetrokken lijnen, met behulp van een rechte rand en een
rolmes—één laag stof tegelijk—en leg dan identieke repen op elkaar
(stapelen) met behulp van de markeringen langs de naden, en snijd
meerdere lagen tegelijk. De rijen hoeven niet exact gelijk op elkaar
te liggen, zolang het maar in de buurt komt en je een naailijn en een
naadtoeslag op elk lapje hebt. Zodra de lapjes gesneden zijn ben je klaar
om te naaien. Zonder rijgen, zonder aftekenen!
2. STAPELEN OM TE SNIJDEN is ook een manier om snel
patroondelen te snijden zonder ze eerst te printen. Leg een geprinte lap
stof op een paar lagen (ongeprinte) stof en gebruik de geprinte stof als
je snijpatroon. Sommige lapjes hebben lijnen en sommige niet, maar de
naailijnen zijn gewoonlijk niet nodig als je met de machine naait.

STIK & SNIJ (OF KNIP)

VEILIGHEID VOOROP
Gebruik altijd een scherp mesje.
Dat is veiliger!

1. PRINTEN MET

Print een lap stof en leg het op een ongeprinte stof, met de goede
kanten op elkaar om over de stippellijnen te stikken voor halfvierkantdriehoeken (HST) en kwartvierkant-driehoeken (QST). Dit is een
geweldige techniek voor de naaimachine, maar sommige quilters doen
het ook op de hand. Voor het beste resultaat pers je de stiklijnen plat
voordat je snijdt over de doorgetrokken lijnen.

inklingo
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safe cuts

veilig snijden

inklingo SNIJDEN IS SNELLER EN VEILIGER

EEN SCHERPE TIP

Plaats je rolmes eerst op de lijn en schuif
daarna de liniaal in positie.
Inklingo is sneller en veiliger dan snijden zonder lijn als je de volgende
werkwijze hanteert:
1. Plant je rolmes stevig op de snijlijn in de buurt van de 		
dichtstbijzijnde stofrand.
2. Schuif de liniaal tegen het rolmes aan.
3. Plaats de liniaal zo dat hij gelijk ligt met het uiteinde van de
snijlijn (rode pijl, boven).
4. Rol het rolmes terug naar het begin van de snijlijn en dan 		
naar voren naar het eind van de snijlijn.

HOEZO VEILIGER?

Deze werkwijze verschilt van traditioneel
snijden met het rolmes, waarbij we meten en de liniaal plaatsen voordat
we het mes in de stof zetten. De Inklingo-werkwijze is veiliger omdat
het mes eerst wordt geplaatst, en daardoor niet zo snel in de rand van de
liniaal kerft of over de rand opwipt en verwondingen veroorzaakt.

SNELHEID

@

Jonge kinderen knippen liever en
veiliger met een schaar over de lijntjes.
Rust kinderen uit voor succes met hun
allereerste quilts met Inklingo.

1. PRINTEN MET

Nadat je het freezer paper hebt verwijderd en een laag
stof in rijen patroondelen hebt gesneden, kun je de repen op elkaar
leggen om meerdere lagen tegelijk te snijden. Leg de markeringen langs
de randen op elkaar. Zelfs als ze niet helemaal perfect op elkaar liggen is
het in orde omdat er naailijnen op de onderste lagen staan. Probeer eerst
een of twee lagen tegelijk te snijden, en probeer daarna drie of meer.

TIP VOOR LANGE LIJNEN

Als een lange lijn een beetje
gebogen lijkt, kan dat komen doordat het freezer paper niet helemaal
stevig vast zat toen de stof door de printer liep, of doordat de stof iets is
vervormd toen het freezer paper werd verwijderd. Pak de stof vast aan
twee uiteinden en geef het een zacht rukje. De lijn kan dan rechttrekken
in de draadrichting.

inklingo
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printers

WELKE PRINTER?
Je koopt gewoon een Inkjetprinter waarvoor je hem in eerste instantie
nodig hebt, en je kunt erop vertrouwen dat die ook prima voldoet voor
Inklingo. Als je de printer voornamelijk voor Inklingo gaat gebruiken,
dan kun je gewoon de eerste de beste aanbieding kopen.
Wist je dat je meer dan één printer tegelijk met je computer kunt
verbinden? Sommige quilters kopen een goedkope printer alleen voor
Inklingo.
Je kunt voor Inklingo de goedkoopste printer nemen, zelfs als de
vervangende inktcartridges duur zijn. Het printen van de malletjes
gebruikt een minieme hoeveelheid inkt in vergelijking met het printen
van een foto of zelfs maar een e-mail, dus de kosten van inktcartridges
zijn geen belangrijke factor.
Een van de voordelen van goedkope printers is dat je misschien
makkelijker goedkope merkloze navulbare cartridges durft te
gebruiken. Merkloze inkt wast meestal makkelijker uit dan inkt van de
merknamen. Hoera!
Ik gebruik normaal gesproken mijn grootformaatprinter niet voor
het printen op stof. Ik print twee kleinere vellen omdat het gewoon
te onhandig is om lappen stof van 13 x 19 inch [33 x 48 cm.] te
verstevigen met freezer paper zonder bobbels, losse stukjes of vastlopers
te krijgen.
Voor niet-Inklingo-gebruik heb ik het liefst een printer met twee
cartridges—zwart en kleur (3 kleuren) maar er zijn enkele heel
voordelige printers die maar een cartridge voor alles gebruiken. De
cartridge bevat drie kleuren, en mengt deze om zwart te maken. Dat
kan teleurstellende resultaten geven voor gewoon printen, maar voor
Inklingo is het prima. De inkt wast gemakkelijk uit.
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printen

printing

WELKE INKJET-INKT?
Pigmentinkt zoals UltraChrome®, DURAbrite® of Vivera® is
misschien wel, misschien ook niet, moeilijker om uit te wassen. Als
je test en ultradunne lijntjes gebruikt die niet doorschijnen aan de
voorkant, is deze inkt prima voor Inklingo.
Je zou ook cartridges kunnen omwisselen, bijvoorbeeld om
UltraChrome® te gebruiken voor foto’s, en merkloze inkt (nagevulde
cartridge) voor Inklingo. Als je dat doet moet je de cartridges
beschermen tegen uitdroging als ze niet in de printer zitten.
Iedere keer dat je een nieuwe inktcartridge plaatst, moet je de
Inklingo-testpagina printen op witte of lichtgekleurde stof,
strijken, en wassen of uitspoelen. Je kunt dan zien of de kleuren
doorlopen en hoeveel uitwast. Inktproducenten werken hard om
Inkjet-inkt duurzamer te maken, dus je moet eraan denken dat je
volgende cartridge andere inkt kan bevatten, zelfs als het hetzelfde
productnummer heeft.

Vivera® inkt zou waterafstotend zijn, maar het wast
volledig uit voordat er een strijkbout overheen is gegaan,
en vrijwel alles, behalve een klein restje van kleur nr.
50, wast eruit nadat je het hebt gestreken—getest in
April 2008. De formule kan natuurlijk op elk moment
gewijzigd worden, test daarom altijd elke nieuwe
cartridge. Je kunt een cartridge gewoon gebruiken als
niet alle inkt uitwast, zolang je maar test om je ervan te
verzekeren dat de inkt niet doorloopt als hij nat wordt
of zichtbaar wordt aan de voorkant van de quilt.
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2 inkttesten

2 ink tests
inklingo

bespaart zoveel tijd en maakt het hele proces zo
makkelijk en precies dat de tijd die het kost om tests te printen het
waard is.

WE TESTEN OM TWEE REDENEN
1.

Om te weten hoe de inkt in een bepaalde inktcartridge uitwerkt,
zoals op de komende pagina’s.

2.

Om te weten welke inktkleur het duidelijkst zichtbaar is op de
achterkant van elke stof. De malletjes printen wat scherper op papier,
dus het is meestal nodig om de inkt op de stof te zien voordat je beslist.
Met een beetje ervaring word je goed in het gokken van nr. 2, maar met
nr. 1 kun je geen gokje wagen. Test elke nieuwe cartridge, voor het geval
dat de formule van de inkt is veranderd.
Het goede nieuws is dat voor elke test maar een restje stof van 5 x 5
inch [12,7 x 12,7 cm.] nodig is en dat je het testlapje kunt uitspoelen of
wassen en gebruiken in de quilt. Telkens als je de verkeerde kleur print
kun je de stof wassen en opnieuw printen.
Alle Inklingo-kleuren zijn gemaakt om uit te wassen direct na het
printen, voor het strijken. Op een dag hebben we misschien Inkjetinktcartridges met inkt die gegarandeerd uitwasbaar is, zelfs nadat de
quiltblokken zijn geperst met een heet strijkijzer. Tot die dag hebben
we ultradunne lijntjes nodig, zelfs lichter dan een potloodlijntje, om
gebruik te maken van deze snelle, secure, simpele en leuke manier om
lapjes te snijden om te naaien met de hand of voor appliqué met de
hand of machine.

1

BELANGRIJK

Volg alsjeblieft eerst de testprocedure zoals beschreven op pag. 34-35.
Test ook elke nieuwe inktcartridge, voor het geval de inkt is “verbeterd”.
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50

20 coos
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Hitte kan Inkjet-inkt fixeren waardoor het moeilijker uitwasbaar is
nadat je een quiltblok hebt geperst. Dat is waarom we in onze test ook
strijken.
De beste kleur is de lichtste, dunste. De naailijn moet niet doorschijnen
aan de voorkant.
De snijlijnen zijn makkelijker te zien omdat ze meer inkt gebruiken. De
naailijnen zijn meer een hint, niet een duidelijk afgetekende lijn, tenzij
je zeker weet dat de inkt volledig uitwast.
Zwarte inkt is de meest permanente Inkjet-inkt en is niet aanbevolen
voor de Inklingo-methode. Zelfs een heel dunne zwarte lijn zal
waarschijnlijk afgeven en uitlopen naar de voorkant van de quilt.
Als je de juiste kleur kiest, is de Inklingo-methode sneller, secuurder en
leuker dan traditionele methodes.
Twee of meer van de 20 Inklingo-kleuren kunnen geschikt zijn voor een
bepaalde stof.
00, 01, 02, 04 en 05 zijn de beste kleuren.
Hoe hoger het nummer, hoe meer inkt.
Je kunt een systeem ontdekken in de nummering. Alle rode Inklingovariaties eindigen bijvoorbeeld op 6.
Kleur 50 is het minst wenselijk. Je moet hem alleen gebruiken als laatste
redmiddel, en UITSLUITEND als nauwkeurig testen je ervan heeft
overtuigd dat de inkt onzichtbaar is aan de voorkant van elke gebruikte
stof.
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inkttest nr.1

ink teﬆ # 1
INKTTEST NR.1

Voer alsjeblieft een eenvoudige test uit zodat je
weet wat je kunt verwachten van de inkt in je printer. Warmte kan
Inkjet-inkt fixeren zodat het moeilijker uitwasbaar is nadat je een
quiltblok hebt geperst. Daarom strijken we in onze tests.

TEST ELKE NIEUWE CARTRIDGE
Print deze test op lichtgekleurde stof. Door het gebruik van een lichte
stof kun je goed zien of alle inkt eruit wast of niet.
Strijk het lapje en spoel het uit in de gootsteen in warm water (niet
heet) met zeep. Er zal meer inkt verdwijnen of vervagen als je het in
de machine wast. Koud stromend water werkt soms ook, dus als warm
water niet werkt, beveelt Monkey een koude douche aan.
Maak aantekeningen om te bewaren, zoals beschreven op de volgende
pagina.
Het is het beste als alle inkt helemaal uitwast, om
drie redenen.

1. Je kunt dan gerust Inklingo-kleuren met hogere

nummers gebruiken
2. Je kunt de teststof wassen en opnieuw gebruiken
3. Je kunt per ongeluk verkeerd geprinte stof
wassen en opnieuw printen. (Dat kan gebeuren!
zegt Monkey).
Als de inkt niet helemaal uitwast kun je
het wel gebruiken voor Inklingo – maar
alleen de kleuren die niet doorlopen, en
die niet doorschijnen naar de voorkant
van een stof.
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}

inkt aantekeningen

nk notes

Datum: 14 januari 2008
Printer: (Merk en Modelnummer)
Inkt: (Fabrikant, Huismerk, Navulling?)
Instellingen: Afdrukkwaliteit “foto, “foto papier” op gewassen witte
stof

Omstandigheden: Geperst met een heet droog strijkijzer &
uitgespoeld in de gootsteen in een warm sopje_________________
Resultaat: Alle inkt volledig verdwenen behalve een spoortje van 50

Datum: _____________________________________
Printer: ______________________________________
Inkt: (Fabrikant, Huismerk, Navulling?)_____________
Instellingen:__________________________________
____________________________________________
Omstandigheden:______________________________

Probeer verschillende instellingen en maak aantekeningen,
zoals deze:
____________________________________________
1. Afdrukkwaliteit “normaal”, papierinstelling “fotopapier”
Resultaat:____________________________________
– lijnen duidelijk, alle inkt wast uit
2. Afdrukkwaliteit “foto”, papierinstelling “fotopapier”
– geperst met een heet, droog strijkijzer – alle inkt wast uit ____________________________________________
3. Afdrukkwaliteit “foto”, papierinstelling “fotopapier”
– geperst met stoom, alle lijnen wassen uit behalve 50
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inkttest nr.2

ink teﬆ # 2

INKTTEST NR.2
elke stof.

inklingo

-kleuren kiezen voor

Print een test op elke stof om een goede Inklingo-kleur te
kiezen die niet doorschijnt aan de voorkant.*
Onthoud dat Inklingo ultradunne lijnen gebruikt, nog lichter
en dunner dan de dunne potloodlijnen die we gebruiken met
freezer paper malletjes.
Als je je test op elke stof print, zoek dan de kleur waarmee je
de naailijn makkelijk kunt zien en probeer dan een nummer
lager te gebruiken.

NIET GENOEG STOF VOOR EEN TEST?
Hier zijn een paar ideeën.

1.

Gebruik wat je hebt. Snijd het freezer paper 5 x 5
inch [12,7 x 12,7 cm] en strijk wat je als reststof hebt
op de plaats waar je de meest bruikbare rij of rijen
inktkleuren verwacht (zie links).

2.

Print de testpagina op stof die je wilt gebruiken
voor de patroondelen. Na de test spoel je de stof uit,
laat het drogen, strijk het en print het opnieuw, met
patroondelen.

3.

Gok. Als de inktkleur ongeschikt is omdat de lijnen
doorschijnen aan de voorkant, of omdat je de lijnen
niet goed genoeg kunt zien, was je de stof en print je
opnieuw met je tweede gok.

*LET OP Dit is niet hetzelfde als de

belangrijke algemene test, om kennis te maken
met je printerinkt, van de vorige pagina’s.
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voorbeeld

exampe

Neem bijvoorbeeld een dunne, witte katoen uit je voorraad, snijd
en verstevig een stuk van 5 x 5 inch [12,7 x 12,7 cm.] en print de
testpagina. De aanbevolen Inklingo-kleuren voor witte of gebroken
witte stof zijn 00 en 01. Zie je hoe licht die zijn? Als je de snijlijnen
kunt zien maar de gestippelde naailijnen maar nauwelijks, dan is het
perfect.
Je kunt 02, 04 of 05 op wit gebruiken, maar alleen als de naailijn
niet doorschijnt aan de voorkant, OF als je zeker weet dat de inkt
helemaal uitwast, zelfs na het persen.
Bespaar hier alsjeblieft niet op tijd. Het zou vreselijk zijn om
honderden lapjes te printen en uren te besteden aan het maken van
een prachtige quilt, om dan inkt te zien aan de voorkant.

In dit vroege Inklingo-experiment zat te veel rode inkt. Je ziet vage
sporen rood langs de naden. Ik had een lichtere, dunnere Inklingolijn nodig, en een lichtere lijn was ook geschikt als richtlijn bij het
naaien.
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vastlopers

jams

Vastlopers (paper jams) zouden zelden moeten voorkomen! Ze worden meestal
veroorzaakt doordat het vel scheef door de printer loopt, of doordat de stof
loslaat van het freezer paper.
Om ervoor te zorgen dat het vel niet scheef de printer ingaat, verschuif je de
papiergeleide-rand op de printer tot de breedte van het papier.
De twee meest voorkomende redenen voor het loslaten van stof van het FP zijn
dat de stof niet is gewassen (of dat er stijfsel aan is toegevoegd), of dat het
hete, droge strijkijzer niet heet genoeg was.
Om een goede hechting te krijgen moet je strijken op de papierkant en
op de stofkant. Zelfs met een stevige hechting moet je het freezer paper
netjes kunnen losmaken van de stof, en opnieuw kunnen gebruiken.
Zie ook de aantekeningen over freezer paper op pag. 26-27. Misschien
wil je een zwaardere kwaliteit FP gebruiken dan dat voor gewoon 		
huishoudelijk gebruik, vooral voor hele kleine aangepaste formaten.

7

TIPS EN TRUCS

Inklingo-vriend(inn)en in de Yahoo groep hebben wat trucjes ontwikkeld en tips. Sommige vind jij
misschien ook handig.
• Laat aan de kant van het freezer paper die het eerst de printer ingaat een rand van ca. 0,25 inch [ca. 6 mm.]
vrij van stof
• Kras hierin een scherpe vouw direct naast de stof en vouw de vrije rand van het freezer paper terug over de
stof, aan de kant die het eerst de printer ingaat
• Knip een klein driehoekje af van de hoeken van de kant van het papier die het eerst de printer ingaat
• Strijk de kant van het papier die het eerst de printer ingaat nog even voor het printen
• Gebruik de printerinstellingen voor extra zwaar of dik papier in het printopdrachtformulier
• Voer de vellen stuk voor stuk door de printer
• Laat wat papier in de papierlade zitten OF laat de papierlade juist leeg
• Gebruik speciaal extra zwaar freezer paper gemaakt voor quilters
• Zie ook de archieven van de Yahoo groep, bijvoorbeeld bericht nummer 2102
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& misdrukken

& misprints
GOLVENDE LIJNEN

Als je golvende lijnen krijgt, komt dat doordat de
stof is verschoven omdat het niet stevig vast zat aan het freezer paper. Zie de tips
voor een goede hechting op pag. 27.

EEN KLEIN RUKJE

Als je een licht gebogen lijn ziet als je snijdt met je
rolmes, probeer dan het volgende. Pak de stof aan twee zijden beet en geef het
een klein rukje. Dat kan genoeg zijn om het weefsel recht te trekken als de lijn
recht geprint is maar de stof wat is vervormd bij het lostrekken van het freezer
paper.

ONTBREKENDE LIJNEN

Soms kun je je printer een beetje voor de
gek houden en iets dichter bij de rand van het papier laten printen door het
printformaat in het printopdrachtformulier iets groter in te stellen dan het
papier in werkelijkheid is.
Hier is een voorbeeld met Collectie patroondelen nr.3 (Shape
Collection 3).
Snijd gewoon papier 6 x 9 inch [15,2 x 22,9 cm.] en print dit met 12
zeshoeken (van 0,75 inch), met het formaat ingesteld op 6 x 9, Liggend.
Controleer het papier. Als een van de buitenste lijnen ontbreekt, probeer
dan hetzelfde papier (andere zijde) te printen met formaat ingesteld op
6,2 x 9 inch [15,8 x 22,9 cm.], Liggend. De ontbrekende lijn wordt nu
waarschijnlijk wel geprint.

Een beetje goochelen met het formaat in het printopdrachtformulier is een
optie, tot op zekere hoogte. Als je overdrijft krijg je fouten en kan er inkt
afgezet worden op plekken in de printer waar je dat niet wilt hebben.
Natuurlijk kun je, zelfs als een van de buitenste lijnen ontbreekt, waarschijnlijk
nog gewoon de lapjes precies op maat snijden door gebruik te maken van de
lijnen die wel zichtbaar zijn—of je kunt besluiten dat het beter is om je freezer
paper iets groter te snijden, 6,25 x 9 inch [15,9 x 22,9 cm.].

39 ©

Er staan tips voor het precies aanpassen van een aangepast formaat op pagina 45.
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yahoo voor…

yahoo fr…

Kom er gezellig bij in de Inklingo groep van Yahoo. Het is een
speciale online groep voor quilters die Inklingo gebruiken. Het is
een goede bron van informatie, en het is leuk.
Als lid van de groep heb je toegang tot de onderdelen ‘bestanden’
(Files) en ‘foto’ (Photo), en je kunt oude berichten lezen in het
archief. Je bent ook van harte welkom om zelf naar de groep of naar
mij te schrijven.
Je kunt desgewenst voor een ‘geen mail’optie kiezen, en de mail en
de foto’s alleen online bekijken, en je kunt ook deelnemen.
De link is http://groups.yahoo.com/group/Inklingo
Vertel je vriend(inn)en ook over de Yahoo groep. Zelfs als ze de
gratis Inklingo-collectie nog niet hebben, zijn ze welkom.

YAHOO VOOR YAHOO
Je kunt er handige tips opdoen door de mail te lezen en door naar
de foto’s te kijken in de Yahoo groep. Twee van mijn favoriete tips
van Inklingo-vriendinnen staan op de volgende pagina.

@

TWEE ONLINE INFORMATIEBRONNEN! BEZOEK ZE ALLEBEI!
http://www.inklingo.com is de website voor Inklingo-producten, patronen en nieuws.
http://groups.yahoo.com/group/Inklingo is de online gemeenschap van quilters die hun
Inklingo ideeën, tips en foto’s delen. Het is gratis.
Kom erbij en kijk zelf wat het is.

1. PRINTEN MET

inklingo

40 ©

LINDA FRANZ

2010

…Yahoo!

FREEZER PAPER RESTJES – VAN VAL
Freezer paper van een rol snijden is een voordelige en efficiënte
manier om aangepaste formaten voor Inklingo te knippen, maar we
houden wel restjes over. Val heeft een slimme manier om die restjes
te gebruiken, en hier is een voorbeeld.
Om 5 x 5 inch [12,7 x 12,7 cm.] FP voor testpagina’s te snijden,
meet 5 inch af, en snijd het papier af over de breedte van de rol.
Herhaal dat een paar keer. Leg 4 of 5 stukken van 5 x 18 inch [12,7
x 45,7 cm.] FP op elkaar, en snijd dat in kleinere stukken van 5 x
5 inch—supersnel en supermakkelijk, maar je hebt wel een aantal
repen over van 3 x 5 inch [7,6 x 12,7 cm.] Gooi ze niet weg!
Leg twee van de restjes over elkaar met een overlap van ca. 6 mm.
en strijk dit op elkaar vast, zodat je een nieuw stuk FP krijgt van ca.
5 x 5,75 inch [12,7 x 14,6 cm.]. Dit is misschien precies goed voor
iets anders, of je kunt het op maat snijden zoals gebruikelijk—of je
kunt het nog groter maken met nog een paar FP restjes.

FREEZER PAPER LABELEN – VAN CATHI
Omdat je FP meerdere keren kunt gebruiken, is het de
moeite waard om de vellen te labelen en te bewaren voor
de volgende keer. Hier zie je hoe Cathi dat doet.
Schrijf de afmetingen op het FP, strijk het op stof, en
haal het een keer door de printer om de patroondelen
te printen op het freezer paper, voordat je de stof print.
Je ziet direct voor welke patroondelen je het papier de
volgende keer weer kunt gebruiken.
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Cathi Godwin was de gastvrouw van de allereerste Inklingo swap in het
voorjaar van 2007. Swaps zijn geweldig voor beginners om voor het eerst aan
de slag te gaan met Inklingo. Tips voor het snijden en printen van de ruillapjes
worden online gedeeld in de Yahoo groep.
Elke deelnemer stuurt genoeg voor elke lapjesruiler naar de gastvrouw, met
een retouradreslabel en porto (geen envelop). De gastvrouw zendt een van alles
terug naar elke swapper. Alle pakketjes zijn hetzelfde, dus je krijgt ook een van
je eigen setje lapjes terug.

swaps

lapjes ruilen

De gastvrouw neemt de verantwoordelijkheid
voor de lapjesruil op zich. Ontvangen, ruilen en
verzenden van de pakketjes kost behoorlijk veel
tijd en de gastvrouw moet gewoonlijk verscheidene
e-mails met vragen van ruilers beantwoorden.
Als je het leuk vindt om een keer gastvrouw te
zijn voor een lapjesruil, schrijf mij dan eerst
op Linda@lindafranz.com zodat we er voor
kunnen zorgen dat jouw lapjesruil niet
amenvalt met een andere swap.

Quilters vinden lapjes ruilen leuk om zo lapjes te verzamelen voor ‘charm quilts’
(of ‘bedeldekens’, waarin elk lapje van een andere stof is). We hebben ook setjes
geruild van 6 ruitjes (genoeg voor een ster) en 6 zeshoeken voor bloemen voor
een Grandmother’s Flower Garden (Grootmoeders bloementuin).

SWAP REGELS OP DE INKLINGO YAHOO SITE
De gastvrouw bepaalt de regels.
• De naam van de gastvrouw en haar e-mail adres
• De uiterste datum om je op te geven
• De datum waarop de patroondelen binnen moeten zijn bij de
gastvrouw
• De patroondelen en stoffen voor de ruil. Dit kan bijvoorbeeld
zijn “repen van 6 ruiten van Shape Collection nr. 1, in 10 stoffen voor
elke swapper, mag elke kleur stof zijn”.
• In alle gevallen zijn de vereisten: goede kwaliteit quiltstof (uit een
quiltwinkel) en GEWASSEN. Ongebleekte, ongeverfde quiltstof
(muslin), effen stof, wit-op-wit prints, homespun (= losgeweven stof
met onregelmatige draden) of grote bonte prints met ‘plaatjes’ (zgn.
novelty prints) zijn meestal niet toegestaan.
• Regels en/of suggesties voor het verpakken van de lapjes
• Aantal deelnemers. Het aantal wordt meestal beperkt zodat alles in
een bepaalde envelop past (Flat rate priority envelope), en zodat de
hoeveelheid stof niet overweldigend is. Quilters die zich te laat
opgeven krijgen de eerste beurt bij de volgende swap.
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werkbladen

worksheets

Kijk op inklingo.com voor nieuwe patronen, collecties met patroondelen
en werkbladen om te downloaden. Werkbladen zijn een hulpje om je
kleurenschema’s te bepalen.

TIP

Sommige Inklingo-werkbladen staan op pagina’s van 13 x 19 inch
[33 x 48 cm.]. Een grootformaatprinter is handig, maar als je werkbladen
wilt printen op A4-formaat kun je kiezen voor ‘poster afdrukken’, om te
printen op meerdere pagina’s die je aan elkaar kunt plakken, of kies voor
‘aanpassen aan papierformaat’.
Als je online zoekt naar “graph paper” of vergelijkbare termen, dan vind je
veel sites met gratis pagina’s met vormen die je kunnen helpen met quilt
lay-outs.
Software zoals Electric Quilt is een geweldige manier om een Inklingoquilt te plannen. EQ berekent het aantal lapjes in elke kleur, de
afmetingen van de quilt, en de benodigde hoeveelheid stof voor je eigen
ontwerpen.
Inklingo is te gebruiken voor elk boek of patroon dat dezelfde
patroondelen en maten gebruikt. Lees de tips voor het gebruik van
patronen om Inklingo in te gebruiken in Hoofdstuk 5. De mogelijkheden
zijn oneindig.
Als je bijvoorbeeld in een tijdschrift een patroon ziet voor een mooie
Grandmother’s Flower Garden quilt, gebruik dan gewoon de aangegeven
hoeveelheid stof en maak je patroondelen met Inklingo in plaats van op
de ouderwetse manier. Sla het aftekenen over, de malletjes, het rijgen en
het naaien met de overhandse steek.

Als je een boek of tijdschrift hebt dat Vliegende Ganzen (Flying Geese)
gebruikt—of andere driehoeken—kun je het ontwerp van het patroon
Zie de Inklingo Yahoo site voor een gebruiken en de aangegeven hoeveelheid stof en kun je de patroondelen
maken met Inklingo in plaats van met een traditionele methode of paper
lijst patronen die je kunt maken
piecing (het naaien om of over papier).
met Inklingo patroondelen
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< 0.25 inch

bespaar stof…

save fabric…

< 0.25 inch

O nee! Je bent er net achter gekomen dat je halve yard stof maar 17,5 inch
[44,5 cm.] is, en geen 18 inch [45,7 cm.] meer na het wassen. Wanhoop
niet! Er zijn manieren om kleine tekorten goed te maken.
De volgende tips kunnen het verschil maken tussen voldoende stof
hebben en net iets te kort komen. Ze kunnen je ook wat tijd besparen.
De meeste Inkjetprinters hebben een 0,25 inch [ca. 6 mm.] marge
nodig, waardoor Inklingo-malletjes iets van de rand af staan. Daardoor
kun je de stof kleiner knippen dan het freezer paper zonder iets
belangrijks te missen, zoals boven wordt getoond.

CREATIEF PLAATSEN
In de foto boven is het FP geplaatst om op de goede kant van de stof
te strijken, daarom hangt het over aan twee kanten. Er is geen stof op
bijna 0,25 inch [ca. 6 mm.] van het freezer paper in de printmarge die
niet door Inklingo wordt gebruikt. Dat heeft twee voordelen.

1. Je hoeft de stof maar aan twee kanten van het FP bij te
knippen, niet aan vier, daardoor gaat de voorbereiding per vel sneller.
2. Over de breedte van de stof, 42 inch [107 cm.], kun je
daardoor bijna 0,75 inch [19 mm.] besparen op drie stukken, of bijna 2
inch [ruim 5 cm.] op 8 stukken. Dat kan het verschil betekenen tussen
genoeg stof en te weinig stof.
Als je echt krap moet nemen, kun je de stof aan alle vier kanten smaller
nemen dan het FP. Het kost meer tijd om de stof afzonderlijk te meten
en te snijden en vervolgens precies op het vel freezer paper te leggen,
daarom besparen wij meestal maar aan twee kanten.
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… &save time

…& bespaar tijd

MAAR ÉÉN STOF WORDT GEPRINT VOOR
HST EN QST DRIEHOEKEN

ONGEPRINTE PATROONDELEN
Niet al je Inklingo-patroondelen hoeven geprint te worden. Omdat naailijnen
niet nodig zijn voor machinaal naaien (zoals beschreven in het volgende
hoofdstuk), printen we vaak maar een van de twee stoffen, of een van vier of
meer stoffen. Hier zijn twee methodes waarvoor je minimaal hoeft te printen en
die het mogelijk maken dat je dat beetje in de marge kunt besparen aan alle vier
de kanten.

1. NAAI & SNIJD

Print een stof, verwijder het FP, snijd de marge
van de stof af en leg het op een laag ongeprinte stof. Naai de patroondelen zoals
beschreven in Hoofdstuk 2. Print voor het gemak de lichtere stof, en snijd de
geprinte stof bij voordat je de tweede stof op maat knipt, zodat je iets meer
bespaart. (De randen worden uiteindelijk toch altijd afgeknipt.) Halfvierkantdriehoeken (HST) met de Naai & Snijd methode staan boven afgebeeld.

2. STAPELEN OM TE SNIJDEN

Print een stof, verwijder
het FP, snijd de marge van de stof af en leg het op meerdere lagen ongeprinte
stof. Snijd de patroondelen uit langs de lijnen op de bovenste, geprinte stof.
Sommige van de patroondelen hebben geen naailijnen, wat prima is voor
machinaal naaien. Dit kan een geweldige manier zijn om resten op te maken, of
voor heel donkere stof die moeilijk te printen is.

TEST EN VERBETER

Je kunt misschien wat stof besparen door de afmetingen die zijn gegeven in de
aanbevolen snij lay-outs te testen en te verbeteren.
Het aanbevolen aangepaste papierformaat kan bijvoorbeeld vermeld staan
als 5,75 x 9,25 inch [14,6 x 23,5 cm.], maar als je test kom je er misschien
achter dat je kunt printen op een vel van 5,55 x 9,1 inch [14,1 x 23,1 cm.].
De testpagina kan worden gebruikt als een mal om meer FP te snijden zonder
precies te meten, en het FP kan zelfs een benadering zijn, zolang de afmetingen
in het printopdrachtformulier maar correct zijn.
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ickels&rolls

Vind je setjes voorgesneden repen stof en charm packs niet geweldig?
Ze zijn onweerstaanbaar in die mooie uitstallingen in de quiltwinkel. Je
kunt ze gebruiken met Inklingo. Het printen van wat meer vellen is het
waard om een grote verscheidenheid aan stof te kunnen gebruiken.
De meeste Inkjetprinters hebben een 0,25 inch [ca. 6 mm.] marge
nodig, waardoor Inklingo-malletjes iets van de rand af staan. Daardoor
kun je de stof kleiner knippen dan het freezer paper zonder iets
belangrijks te missen.

NICKELS

Als ik staaltjes van 5 x 5 inch [12,7 x 12,7 cm.] (charms of nickels)
gebruik, snijd ik het freezer paper meestal 5,5 x 5,5 inch [14 x 14 cm.]
(of 5,75 inch = 14,6 cm.) en strijk ik de stof er in het midden op.
Print een test op gewoon papier om te bepalen waar de stof op het
freezer paper moet komen.
Een paar patroondelen die mooi op een charm passen zijn
• Zes “other half ” (andere helft) zeshoeken van 1 inch [2,5 cm.]
• Negen ruitjes van 1 inch [2,5 cm.] met hoeken van 60 graden
• Twaalf ruitjes van 0,75 inch [1,9 cm.] met hoeken van 60 graden
• Acht halfvierkant driehoeken van 1,5 inch [3,8 cm.]

2,5 INCH [6,4 CM.] BREDE REPEN (JELLY ROLLS)

De minimum pagina-afmeting voor de meeste Inkjetprinters is 3 x 5
inch [7,6 x 12,7 cm.] Omdat Jelly Rolls maar 2,5 inch [6,4 cm.] breed
zijn, plaatsen we ze in het midden van freezer paper dat 3 inch [7,6 cm.]
breed gesneden is (foto boven). Als lange smalle stukken scheef door
de printer inlopen of vastlopen, probeer dan als alternatief twee korte
stukken (hooguit 12 inch of 30,4 cm.).
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TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN
KLEINE STUKJES STOF

1. HET WASSEN VAN KLEINE STUKJES STOF
Haal kleine stukjes snel door warm sop; spoel ze uit; rol ze in een
handdoek; en leg ze plat neer totdat ze bijna droog zijn. Strijk ze met een
heet, droog strijkijzer om ze te laten krimpen. Sommige quilters wassen
in een waszakje, en anderen gebruiken een slacentrifuge om het meeste
water te verwijderen.
Was of spoel stof altijd uit voordat je het gaat printen om het voor te
krimpen en om het appret te verwijderen, zodat het freezer paper hecht
en de printer niet vastloopt. De meeste 5 x 5 inch [12,7 x 12,7 cm.]
staaltjes krimpen een beetje, maar slechts in een richting, en daarom
was ik mijn stof altijd voor ik het in een quilt gebruik. Je kunt bepalen
hoeveel een stof krimpt door de omtrek van een staaltje af te tekenen
voor het wassen, en het staaltje weer in de omtrek te plaatsen nadat je het
hebt gewassen en gedroogd.

2. STRIJK AAN BEIDE KANTEN
Zoals we hebben geleerd, strijken we het freezer paper (FP) aan de
stofkant en aan de papierkant om te zorgen voor een goede hechting,
om vastlopers en golvende lijnen te voorkomen. Als de stof niet helemaal
tot aan de rand van het FP doorloopt, probeer dan om aanraking van
je strijkijzer met het plastic laagje te vermijden. Een klein strijkijzer (zie
boven) is een voordeel.

MOVE BAR

3. HET VOORKOMEN VAN VASTLOPERS VOOR
SMALLE VELLEN
Denk eraan om de papiergeleide-rand op de printer tot aan de rand van
de stof (zie links) te schuiven, zodat smalle vellen recht worden ingevoerd
en niet vastlopen.
Om vastlopen van kleine vellen te vermijden, vind je het misschien
handig om een zwaardere kwaliteit freezer paper te gebruiken dan de
gewone rol van Reynolds.
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we gaan printen!

let’s rint!

PRINT EEN TEST VOOR HET AANGEPASTE FORMAAT
Zorg ervoor dat je het freezer paper en de stof op het juiste formaat
afknipt. Als er geen snijlijn op de rand staat (in de marge), dan moet
je misschien een groter vel knippen, of misschien kun je gewoon de
instellingen aanpassen in het printopdrachtformulier, zoals eerder
beschreven.
Deze test kan op een restje papier gedaan worden, en het duurt
maar een seconde. Monkey raadt je aan dit te doen, vooral als je
meerdere vellen freezer paper en stof gaat snijden en printen.

LAAT RUIMTE VOOR MARGES
De meeste printers hebben een minimum marge van 0,25 inch
[ca. 6 mm.], (met een paar uitzonderingen). De afmetingen in de
aanbevolen snij lay-outs houden hier rekening mee.
Je kunt de stof smaller snijden dan het freezer paper om minder te
verspillen, zoals links getoond. Lees ook de aantekeningen voor het
berekenen van de benodigde hoeveelheid stof in Hoofdstuk 5.

HOEVEEL MOET IK PRINTEN?
• Pas elk patroon aan, zoals beschreven in Hoofdstuk 5
• Schat het benodigde aantal lapjes ruim, en was/
hergebruik, of ruil de extra geprinte vellen met
iemand
• Bepaal de meest efficiënte maat om vellen te
printen door de gegeven aanbevolen snij lay-outs te
raadplegen, of door je eigen aangepaste formaten te
kiezen
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