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ln my cupboard Deel 2

Tijd voor een beetje afwisseling van de kanne$es. De volgende stap is het midden
blok. Veel plezier met het maken ervan.

Líefs Margíe.

Snij een blok uit ondergrondstof van 16 x 16 inch.

Dit is iets groter dan nodig maar omdat er een wat grotere applicatie op komt, kan
het blok daar iets kleiner van worden.
Neem het patroon over op de stof met een water uitwisbare stift.
Knip alle applicatie delen uit kleurige stoffen. Voor de stelen van de bloemen kan

eventueel de bias maker nummer 9 gebruikt worden.
Appliqueer de stelen eerst, vervolgens de blaadjes en bloemen. Als laatste de
melkkan.

Na het appliqueren heb ik de stof achter de kan weggeknipt.
De melkkan leent zich uitstekend om er een persoonlijke versieríng op aan te
brengen, in de vorm van borduren, broderie persé, kantjes en bandjes, of gewoon
een mooi stofje erop zetten. Naar beneden gevallen blaadjes, ook leuk. Laat je
fantasie er op los gaan.

Nu kan het blok bijgesneden worden naar 15 L/zx 15 % inch.
Leg rondom een deel van je kleine blo$es, aan 2 kanten 3 stuks en aan de ander 2

kanten 5 stuks. Wanneer de compositie van blokjes bevalt, maak er 2 randen van 3 en
2 randen van 5 van. Zet deze randen aan het midden blok.

Ga vervolgens een beetje experimenteren met de resterende blokken. Nu is de tijd
gekomen om te beslissen hoe je quilt eruit gaat zien.
Maak je een horizontale quilt, dan staan je kannetjes in een schenkstand, en heb je
minimaal 40 kannetjes in totaal nodig, genoeg voor een dubbele rand om je midden
blok.
Maakje een quilt op de punt, kan je gaan uitleggen naar de hoeken, met steeds aan
weerskanten een blokje minder. Hier heb je 32 blokjes in totaal voor nodig, groter
kan echter altud. ln dat geval komt er eerst nog een border van blokjes rond de
eerste.

Denk je "out of the box" dan is er nog een optie: Maak van je kleine melkkannetjes
blokken die dezelfde afmeting hebben als het midden blok, hier zi1'n 9 kleine blokjes
voor nodig. Maak vervolgens het midden blok nog een paar keer uit andere stofjes,
minimaal 4 stuks maar 5 kan ook. En zet om en om aan elkaar.
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Time to work on something else than the little milk jugs for a bit. The next step is

making the centre block. Enjoyl

Love Margíe.

Cut a 16 x 16 inch block of background fabric.
This is slightly larger than necessary, but because a somewhat larger application is

being installed, the block can turn out slightly smaller.
Transfer the pattern to the fabric with a water erasable marker.
Cut all appliqué parts from colorful fabrics. The bias maker number 9 can be used for
the stems of the flowers.
Appliqué the stems first, then the leaves and flowers. Finally, the milk jug.

After appliqué, I cut the fabric behind the jug away.

The milk jug is ideal for adding a personal decoration, in the form of embroidery,
broderie perse, lace and ribbons, or simply put a nice fabric on it. Fallen leaves are
nice too. Let your imagination run wild.

Now the block can be trimmed to 15 L/z x 15 % inches.

Place a selection of the small blocks around your center block. on 2 sides 3 pieces
and on the other 2 sides 5 pieces. When you like the composition of blocks, make 2
borders out of 3 blocks and 2 borders out of 5 blocks. Sew these borders on the
outside of the center block.

Then experiment a bit with the remaining blocks. Now is the time to decide what your
quilt will look like.

lf you are making a horizontal quilt, your jugs are in a pouring position, and you need
at least a0 milk jug blocks in total, enough for a double border around your center
block.
lf you are making a quilt on the point, you can lay out the corners, by leaving out a
block on each side. You need 32 blocks in total for this, but larger is always possible.
ln that case, make another border of blocks around the first.
lf you think "out of the box" then there is another option: Make blocks of your small
milk jugs that have the same size as the center block, this requires 9 small blocks.
Then make the middle block a few times from other fabrics, at least 4 pieces but 5 is
also possible. And put together alternately.
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