
BOM 2021 Maggie Bee Quilts

Leuk dat u weer meedoet met de BOM 2021.
Deze keer is gekozen voor melkkannetjes, wie heeft er geen in de kast staan?
Dit ontwerp valt onder de categorie Scrap Quilts, wat zoveel wil zeggen als'gemaakt
van restjes'. Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor lapjes uit een bepaalde serie,
stoijes van eenzelfde kleurenpalet, stoffen van eenzelfde materiaal zoals bijvoorbeeld
Batik of zijde.
Het ontwerp wat u hier op de foto's gaat zien, is echt gemaakt van allemaal
verschillende stoffen. De basis is een Charmpack met 42 lapjes van 5x5 inch en
daarbij gezocht kleurtjes die hier leuk bij passen.

Ook van de ondergrondstoffen wordt 1 dezelfde stof maximaal 4x gebruikt. Maar ook
deze keuze is persoonlijk.
Voor deze ondergrondstoffen zijn stoffen nodig met een minimale afmeting van
SVzx 5 % inch.
Voor de melkkannetjes met het oor, stoffen met een minimale afmeting van 5 x 5
inch.

De duur van de BOM is 3 maanden.
ln Deel 1 maakt u minimaal 32 blokjes met melkkannetjes. De quilt is dan ongeveer 1

x 1 meter. Bij deze variant gaan we uit van melkkannetjes die op de punt staan en het
medaillon blok van Deel 2
Het is echter ook mogelijk om de blokken horizontaal te plaatsen. ln dat geval maakt
u samen met het medaillon blok minimaal 40 melkkannetjes.
De laatste optie is de quilt met alleen de melkkannetjes, speciaal voor degene die niet
meer kan stoppen met het maken van de melkkanne$es.
Het kan zomaar zijn dat ikzelf tot de laatste categorie behoor. Hier op tafel liggen al
66 uitgeknipte kannetjes, omdat dat ene stofje er ook zo leuk bij past, oh en die
andere ook....
ln Deel 3 wordt de quilt afgemaakt, al naar gelang de gekozen variatie.
Daarna komt er nog een 4e bonusmaand voor diegene, die nog wat extra's wil
toevoegen.

Bij Maggie Bee hebben we er zin in en wensen we u een mooie zomer, met veel
quiltplezier.

Liefs Marg,í,et



Peel 1

Snij ten minste 32 blokjes uit ondergrondstoí van 5 Vz x 5 Tz inch.

Neem het melkkannetje over van het patroon en maak een template om gemakkelijk
op de achterkant van de stof te tekenen. Knip vervolgens de melkkannetjes uit met
een naad van ongeveer 7q inch.

Wanneer u gaat festonneren (met de hand of de naaimachine) en Vliesofix gebruikt,
tekent u de kannetjes in spiegelbeeld op de papier kant van de Vliesofix. Dan knipt u

de afbeelding iets ruimer uit, strijkt de vliesofix op de achterkant van de stof en knipt
het hierna nauwkeurig uit. Zodra het papier aan de achterkant verwijderd is kan het
kannetje op het blokje gestreken worden.

Zelf gebruik ik voor templates een hittebestendig materiaal (EasyPlique) dat ik zowel
voor het overnemen van het patroon, als ook het omstrijken van de naadtoeslag
gebruik. Het resultaat is een strakke applicatie die gemakkelijk met êen klein steekje
op het blok genaaid kan worden. Het resultaat van deze methode is dezelfde als
wanneer u de needleturn methode gebruikt. Het melkkannetje kan met een drupje
lijm (Roxanne) of kleine speldjes op het blok vast gemaakt worden. Een foto
reportage kan bekeken worden op www, magLgiebgeq u i lts.com/easyp I ique/

Het oor van het kannetje wordt gemaakt met behulp van een bias maker. (nummer 6)
Omdat het een hoekig oor is, is het niet nodig om de stof schuin van draad te
snijden, bij een rond oor zou dit wel schuin genomen moeten worden. Het laatste
vraagt ook wel iets meer stof.
Bij de hoek maakt u een vouw, zoals u ook zou maken bij een binding.
Het begin en eind van het oor wordt onder het kanne$e geschoven en op dezelfde
manier tijdelijk vast gezet.

Appliceer of festonneer de melkkanne$es nu vast op de blokjes.



BOM 2021 Maggie Bee Quilts

You are participating with the BOM 2021, enjoy.
This time you are making a quilt with milk jugs, who doesn't have one in the
cupboard?
The quilt was designed as a scrap quilt. However, the choice is yours. lt's is always
possible to make this design with fabrics from one collection, or all the blocks in the
same colour scheme, the same sort of fabric (batik or silk). The choice is yours.
The quilt you are going to see in the pictures, was made with all different fabrics and
1 charm pack.

The background fabrícs were also chosen in different fabrics, no more than 4 blocks
were cut out of the same background fabric.
You need pieces of background fabricwith at leasta measure of 5t/z x 5 % inch.
torthe milk jugs at least a piece of fabric size 5 x 5 inch, this is including the handle.

This BOM runs for 3 months.
During part 1 you make a minimum of 32 milk jug blocks for a quilt approximately
40 x 40 inch. With this variant we place the milk jug blocks on a point and combine it
with the medallion block from part 2.

However, you might choose to place your blocks horizontal. ln this case you need at
least 40 milk jug blocks.
Another option is to make the quilt with just the milkjug blocks from part'!.
especially for those among us that just love making milk jug blocks.
I think mine might turn out quite large with the medallion block and lots of milk jug
blocks. There are already 66 on my worktable, because of the many choices of fabric.
Paft 3 is to assemble the quilt, whatever of the above choices you made.
After this a bonus part will be added for those that want to do a bít extra
embellishment to their quilt.

At Maggie Bee 's we are looking forward to the making of this BOM. Having said that
we wish you a good summer with lots of quilt pleasure.

With love, l4argío.



Part 1

Cut at least 32 blocks size 5 t/zx5L/zinch from background fabrics.

Use the pattern to make a template of the milk jug. The template is used to draw the
pattern on the back side of your fabric. Add t/q inch seam allowance.

There are a couple of methods to use. When you choose to applique with a blanket
stitch, don't add seam allowance and use Steam a Seam to press the milk jug onto
the block.

Personally I prefer to use heat resistant template, (EasyPlique) starch and an iron to
prepare the appliques and stich the invisible onto the block. I find this technique
creates crisp appliques and the end result is the same as with the needle turn method
but less time consuming. A photo reportage can be seen on;
www. ma ggi ebeequ i lts.co m1e_asyp I i q u e/
The applique is temporary set on the block with a drop of fabric glue (Roxanne) or a
couple of pins.

The handle is made with a bias maker. ( number 6) Due to the straight angles of the
handle, its not necessary to cut the fabric for this bias on an 45 degree angle. Just cut
straight of grain.
Just fold the bias in the corner as you would do with a binding.
Slide the beginning and end of the handle underneath the milk jug.

Use an invisible stitch er blanket stich to attach the applique onto your blocks.




