
 Ver. Uitg.: Afgiftekantoor:                                                             
 CaliContact 2018 Antwerpen X 
 Lisette Baartmans-de Graauw Driemaandelijks tijdschrift 
 Vrijheidstraat 27 
 2000 Antwerpen 
 P 702029 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  19e jaargang nr.79, juli, aug., sept. 2012   

            
               Vrijheidstraat 27 

                                 B-2000 Antwerpen                               
                                 Tel. 03/233 60 23                                                                                                                                                 
                                 Fax.03/238 92 47 
                                 calicohouse@belgacom.net  
                                 www.calico-house.be            

 

               Nieuwsbrief van Calico House 
 

Beste Quiltsters, de zomer is voorbij. Ik hoop dat iedereen terug kan kijken op een fijne periode van rust, genieten 
en weer genoeg energie op heeft gedaan voor de winter die nu komen gaat. We zullen het nodig hebben.  
Wij zijn volop bezig, al 2 drukke evenementen achter de rug nml. het Hobbysalon en de tentoonstelling van de 
Belgische Quilters Vereniging. Een druk lesprogramma dat al goed vol zit, atelier groepen die nog steeds met veel 
enthousiasme komen en natuurlijk de klanten. We zitten niet stil, gelukkig maar. 
Een lekker recept mag niet ontbreken in deze nieuwsbrief net als het bespreken van één van de Staten van Amerika. 
Wat is nu precies patchwork en hoe knip ik het beste een schuine bies, dit komt u ook te weten. 
Veel plezier ermee en tot in de winkel, Lisette. 
 

OPENINGSUREN WINKEL 

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
donderdag van 16 tot 20 uur 

iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur 

 
  
 

 

                        HOBBYSALON. 
 
Eind september was het Hobbysalon in de Nekkerhal 
te Mechelen. Zoals vele jaren kon u weer meedoen 
aan de wedstrijd met deze keer als thema: mijn 
lievelingseten. Er waren niet veel inzendingen deze 
keer maar ze waren allemaal heel mooi. Het was dan 
ook niet gemakkelijk voor de jury om er een uit te 
kiezen. Uiteindelijk is dan gekozen voor de meest  
originele, zie afbeelding hiernaast, de Belgische 
frietzak, gemaakt door mevr. Annie Vandenbossche 
uit Torhout. Proficiat, u wint de Singer naaimachine. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2e en 3e plaats waren voor Annie Mertens uit 
Boechout met haar heerlijke sorbet en Ine Huveneers 
uit Koersel met haar “teatime”. Voor Annie ligt er bij 
Calico House een stoffenpakket klaar en voor Ine bij 
Gobelin in Brugge. Ook een dikke proficiat aan deze 
winnaars. Van 21 tot 24 februari 2013 is het Hobby-
salon in de Antwerpse Expo.  
Het thema voor dan is: SPEELGOED 
Maak een quiltje van exact 20cmx20cm, volledig 
afgewerkt met een bies en doorgequilt. Breng dit 
binnen en u ontvangt een gratis entreekaart.  
Deze lapjes worden aan de grootste quilt, met de 
meeste stukjes, van de wereld genaaid. !!!!!  

 
 
                  A PIECE OF CAKE. 
                      Vorig jaar rond deze tijd, de appeltijd, 
hadden we een recept van een lekkere “crumble”, nu 
een recept voor een “tarte tatin”. Ik weet niet van wie 
het afkomstig is maar ben er zeker van dat het heel 
lekker is. 
Voor de vulling heeft u nodig:  
40 gr. boter 
90 gr. donkere kandijsuiker 
±750 gr. appelen 
een beetje kaneel. 

Voor het deeg heeft u nodig :  
80 gr. boter 
160 gr. griessuiker 
2 eieren 
180 gr. zelfrijzende bloem 
3-4 soeplepels melk 

Boter smelten op taartvorm (springvorm van Ø 24 
cm) in oven. De helft van de suiker er op strooien, de 
geschilde en gesneden appelen er boven op leggen, 
wat kaneel erover plus de rest van de suiker.  
Voor het deeg de boter laten smelten, suiker toe-
voegen. De eieren kloppen, de gezeefde bloem er 
doorheen roeren plus de melk. Deeg over de appelen 
uitstrijken en ±45 min. op 190° C. bakken. Spring-
vorm rand verwijderen, taart omkeren en de bodem 
van de vorm weghalen. Lekker met wat ijs en 
slagroom erop. Smakelijk.    
 

                                                          0495-874047 
Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een  

Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

 

                 

                       LESSEN. 
                       Ilse gaat het weer druk hebben met al   
                       haar lessen, binnenkort zet ze haar  
                       bedje in de winkel !! 
                       In de volgende lessen is nog plaats: 
Basis Applicatie. 
4 lessen op maandag : 15/10, 12/11, 3/12 en 07/01 van 10.00 
tot 12.30 uur 

Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met 
applicatie. Holle en bolle vormen, scherpe punten, 
gemene hoeken, erg dunne lijnen, een mogelijke 
oplossing als het mis gaat: het komt allemaal aan bod. 
Caleidoscoop. 
3 lessen op vrijdag 5/10, 26/10 en 30/11 van 13.00 tot 15.30 uur 

Een steeds wederkerend patroon van vormen en 
kleuren. Je blijft geboeid kijken, en ontdekt steeds 
nieuwe elementen. In deze lessen wordt de 
caleidoscoop zelf getekend. U kan zich helemaal 
uitleven in het gebruik van stoffen, kleuren en 
vormen.  Het patchen gebeurt naar wens machinaal of 
met de hand, echter, basis patchwork vereist. 
Quilttechniek. 
 zaterdag 10/11 van 10.00 tot 15.00 uur 

In deze workshop wordt de techniek van duimquilten 
en het klassiek quilten geoefend. U maakt in de les 
geen werkstuk, maar werkt op een testquilt. Deze 
workshop is zeer geschikt voor wie het quilten, in alle 
richtingen, goed wil leren, zijn kennis en vaardigheid 
wil opfrissen, maar geen behoefte heeft aan meer 
bijkomende informatie. 
Blokkenmap. 
maandag 26/11 van 10.00 tot 15.00 uur 

De blokkenmap is leuk en erg handig om uw geknipte 
blokken in te bewaren, tot u ze in elkaar kan naaien. 
Ideaal om mee te nemen naar een les, atelier of bee.  
Gemaakte blokken kunnen achteraan in de map, zo 
blijft alles van uw project samen.   
Allemaal Biesjes. 
vrijdag 23/11 van 10.00 tot 15.00 uur 

Moet er steeds een aparte bies om uw quilt? En hoe 
gaat dat dan in de hoeken? Wat als de quilt leuker 
wordt met een bies in meerdere kleuren?  
Antwoord op deze vragen krijgt U in de les. Er 
worden kleine techniekjes gemaakt, die in uw map als 
naslagwerk bewaard worden. De les is machinaal. 
Voor inschrijvingen en/of info: Ilse lappenlot-
ilse@telenet.be of 03-5691234. 
Bekijk ook onze website: www-calico-house.be. 
 
 

 
 
 



 

                 DE STATEN VAN AMERIKA.   

                 Alaska. 
 
Met een oppervlakte van 1.481.347 km² is Alaska zo 
groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Benelux 
samen en verreweg de grootste staat van de Verenigde 
Staten. De standaardafkorting voor “The Last 
Frontier” (de laatste grens), zoals de bijnaam luidt, is 
“AK”. De hoofdstad is Juneau en is de enige 
staatshoofdstad van de VS die slechts per vliegtuig of 
schip is te bereiken. Er leiden geen wegen van Juneau 
naar de rest van de staat of naar Canada. 
Het noorden van Alaska reikt tot boven de poolcircel, 
het grenst alleen in het oosten aan Canada.. Het 
zuiden van de staat ligt aan de Stille Oceaan, het 
noorden aan de Noordelijke IJszee, het westen aan de 
Beringzee. Alaska heeft veel eilanden en is de 
noordelijkste staat van de Verenigde Staten. 
Het gebied werd eerst gekoloniseerd door Eskimos en 
Indianen. De eerste Europeanen die het gebied 
verkenden waren Russen. Op 20 augustus 1741 
bereikte de Deens-Russische ontdekkingsreiziger 
Vitus Bering tijdens een van zijn expedities de Golf 
van Alaska en zag Mount Elias. Hij landde uiteindelijk 
op Beringeiland waar hij tijdens de overwintering aan 
scheurbuik overleed. De zee tussen Rusland en het 
pas ontdekte Alaska werd door de Russen Bering-
straat genoemd, zij vestigden een aantal neder-
zettingen in wat bekend werd als Russisch-Amerika. 
Alaska werd op 9 april 1867 door de Verenigde Staten 
van Rusland gekocht, zij betaalden slechts 7 miljoen 
dollar omdat Rusland dacht dat het land weinig waard 
was. Op 3 januari 1959 werd het als 49e staat tot de 
Unie toegelaten. In de tijd sinds de aankoop is 
gebleken hoe weinig er werkelijk voor het gebied is 
betaald. Goud, steenkool, aardolie en andere 
natuurlijke hulpbronnen die nu in Alaska worden 
ontgonnen hebben de staat welvarend gemaakt. Ook 
de strategisch ligging van het gebied is enorm 
belangrijk. 
 

 
                       ALASKA STAR 

 

                            

                        PATCHWORK. 

 

Na een fijne zomer zijn we weer volop bezig. We 
hebben het Hobbysalon en de tentoonstelling van de 
Belgische Quilters Vereniging achter de rug en wat 
heb ik daar toch weer veel vragen gehad en veel 
wijsheden gehoord.  

Op het Hobbysalon kan je het de mensen niet kwalijk 
nemen, voor velen is het ook niet het patchwork 
waarvoor zij komen. Een veel gehoorde opmerking is 
dan ook van: ”oei, da’s veel te moeilijk, daar heb je 
wel veel geduld voor nodig, dat kan ik niet”. Maar er 
zijn ook vragen van:“Wat is het verschil tussen 
patchwork en quilten?” “Moet dat met de hand of kan 
het ook op de machine?”  We blijven met een 
glimlach uitleggen wat het is en op die manier winnen 
we vast weer zieltjes. Maar de opmerking van een 
dame op de tentoonstelling van de Belgisch Quilters 
Vereniging slaat alles: “Oh, maar dat is geen 
patchwork want dat is machinaal”. Ik ben er zeker van 
dat u ook regelmatig van dit soort vragen krijgt en om 
u te helpen om het allemaal duidelijk uit te leggen hier 
nog eens precies wat volgens Wikipedia patchwork is. 

Patchwork is een handwerktechniek waarbij lapjes 
katoenen stof van verschillende kleur en grootte aan 
elkaar worden genaaid. "Patch" betekent lapje stof. 
De lapjes stof kunnen in verschillende kleuren, 
dessins en vormen gebruikt worden, waardoor er 
ontelbare mogelijkheden zijn om tot een origineel 
eindproduct te komen. In de 18e en 19e eeuw werd 
patchwork in Amerika en Europa veel toegepast. Van 
kleine lapjes stof kon een warme deken worden 
gemaakt. Hiervoor werden vooral stukken van 
gedragen kleding gebruikt. Patchwork is namelijk 
ontstaan in een tijd waarin het economisch niet zo 
goed ging. Vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt 
patchwork echter vooral als hobby uitgeoefend. Het is 
een sociale bezigheid waarbij veel wordt samen-
gewerkt en waarbij vaak patronen onderling worden 
uitgewisseld. Er zijn diverse manieren en technieken 
voor patchwork. Bij de bekendste methode wordt 
gebruikgemaakt van een mal van dun, stevig karton. 
Deze mal wordt op de achterkant van een lapje stof 
gelegd. De stof wordt een halve centimeter groter dan 
de mal afgetekend en uitgeknipt. Na een aantal van 
deze lapjes geknipt te hebben, kunnen ze met de 
goede kanten naar binnen aan elkaar worden genaaid 
tot een blok. De blokken kunnen daarna met kleine 
steekjes aan elkaar worden genaaid, eventueel met 
tussenbanen (sashings). Als laatste komt er nog een 
rand (border) omheen. Tegenwoordig naaien veel 
quilters de lapjes op de naaimachine aan elkaar. Als 
het lapjeskleed (de top) klaar is, wordt het voorzien 
van een achterkant. Ertussen komt een tussenvulling 
die van wol, katoen of synthetisch materiaal is 



gemaakt. Het op elkaar naaien van deze drie lagen 
heet quilten. Het quilten wordt ook in allerlei fraaie 
patronen gedaan. Van patchwork worden 
(baby)dekens, spreien, wandkleden, tassen, jassen en 
andere kledingstukken gemaakt. Tegenwoordig zijn er 
vaak tentoonstellingen waarbij quiltgroepen hun werk 
presenteren. 

 

                    

 

 

 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

Of u nu met de hand naait of met de machine, of u 
malletjes maakt of meteen op een foundation naait of 
rond kartonnetjes, het maakt niets uit. Wat het 
allerbelangrijkste is dat u het met plezier doet en ervan 
geniet. En vergeet niet: QUILTING IS SHARING  
 
 

                         SCHUINE BIES. 
 
                        Om onze quilts af te werken hebben  
                         we niet altijd een bies nodig in bias 
(reep stof die schuin van draad is), het kan wel en er 
zijn mensen die beweren dat het beter is. Omdat de 
bies dan schuin van draad is zou hij minder snel 
doorslijten. Er zijn  verschillende technieken 
waarvoor men wel een bias nodig heeft, zoals bij 
Celtic quilting, de glas in lood techniek, applicatie en 
als onze quilt aan de buitenkant ronde vormen heeft 
bijv. bij een weddingring quilt. Ook als u een paspel 
wilt maken (koordje in bies gestikt) heeft u een 
schuine bies nodig.  Weet u hoe dat je het beste die 
kan knippen, zo voordelig en gemakkelijk mogelijk.  
Nee, hier volgt de uitleg.  
We nemen een vierkante lap stof. Om te weten hoe 
groot deze lap moet zijn maakt u een rekensom, u 
berekent de vierkantswortel uit de breedte maal de 
lengte van de bies. (is voor mij ook Chinees) d.w.z.  
voor een kussen van 40cm x 40cm gaat dat als volgt: 
2.5 x 160=400. De wortel van 400 is 20, d.w.z. dat u 
een vierkant van 20cmx20cm nodig heeft. Deze 
knippen we diagonaal door, zie stap 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leg A en B met de goed kanten op elkaar en naai deze 
aan elkaar, zie stap 2. 
 
 
 
 
Stof openvouwen en teken 
de breedte van uw schuine  
bies af over de hele lap stof. 
Lijnen lopen evenwijdig van 
elkaar.  Zie stap 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de goede kant buiten brengt u punt C en D over 
punt A/B om een koker te vormen. Zie hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speld nu de lap aan elkaar, een strook verspringen en 
zo aan elkaar naaien. 

 
 
Knip nu de stroken uit en u  
heeft een lange schuine bies.  
Succes.   
 


