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Crazy Quilt onderzetters 

  
Ontwerp/realisatie: Elly Buiter 
 
 
Bij de crazy quilt techniek worden de lapjes stof aan elkaar gezet en afgewerkt met een siersteek. We 
gebruiken deze techniek bij het borduren van onderzetters voor een mok. We gebruiken steeds meer 
een mok in plaats van een kopje, maar tot dusver was onze onderzetter hierop niet aangepast en 
waar laat je dan je koekje en lepeltje als je geen schotel meer gebruikt? 
 
Benodigdheden: 

 borduurmachine  

 restanten stof in diverse kleuren 

 katoen stof voor de ondergrond 

 borduurmotieven 

 borduurgaren 

 fast2fuse 

 solvy-80 

 optioneel lamifix 
 
Het borduren van crazy quilt kan op verschillende manieren. Onderstaande techniek heeft mijn 
voorkeur, omdat de lapjes dan netjes afgewerkt worden. 
 
De onderzetters borduren: 
 
Span de Solvy-80 in borduurring in en hierop het 1e kleurgebied (totale vlak) borduren.  
Dit geeft aan waar u de stof met de fast2fuse gaat plaatsen. De fast2fuse en de stof plaatsen en met 
het borduren van het 2e kleurgebied ligt alles vast. (Om een mooie mal te krijgen om de fast2fuse te 
knippen, print u het patroon uit op papier en knipt het patroon uit zonder de zigzagcontour. Deze 
papieren mal natekenen op de fast2fuse en uitknippen). Nu het werk in de ring laten zitten, maar wel 
van de borduurmachine halen en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen. 
Het 3e kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het 1e lapje gaat plaatsen. Hiervoor het lapje stof als 
een applicatiepatroon op uw ondergrond bevestigen en met het borduren van het 4e kleurgebied ligt 
uw stofje vast. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk 
afknippen.  
Het 5e kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het 2e lapje gaat plaatsen. Hiervoor het lapje stof 
met de goede kant op het voorgaande vlak plaatsen en het 6e kleurgebied borduren. Nu het lapje 
stof omvouwen naar het volgende vlak en met het 7e kleurgebied het hele vlak vast maken. Nu het 
werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen.  
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Het 8e tot en met 16e kleurgebied op dezelfde wijze borduren als het 5e tot en met 7e kleurgebied.  
Hierna volgt de afwerking van de verschillende lapjes met motiefsteken. Daarna volgt de invulling 
van de vlakken met de diverse borduurpatronen.  
Na de invulling van de diverse vlakken met patronen volgt als laatste nog de cirkel (waarop u uw mok 
plaatst). Het 26e kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het ronde lapje gaat plaatsen. Hiervoor het 
lapje stof als een applicatie plaatsen en met het daaropvolgende kleurgebied het hele vlak vast 
maken. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk 
afknippen. Hierna volgt nog een kleurgebied met stippelsteek ter opvulling van de cirkel en de 
afwerking met 2 zigzagranden. De 1e contourlijn is een smalle niet zo dichte zigzagcontour. Hierna 
bent u nog in de gelegenheid om rafels af te knippen en als laatste een contourlijn die breder is, met 
een verstevigingslaag en een normale dichtheid. De contourlijnen zijn in verschillende kleuren 
ontworpen, zodat u evt. de contourlijn van de cirkel in een andere kleurstelling kunt borduren als de 
contour waarmee u de hele onderzetter afwerkt. 
Voordat u het 31e kleurgebied gaat borduren aan de onderkant van uw borduurwerk een lapje stof 
plaatsen. Met het borduren van het 31e kleurgebied ligt dit ook vast. Nu het werk in de ring laten 
zitten en de stof aan de onderkant langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen. Tot slot nog 
2 zigzagranden borduren (onder en boven dezelfde kleur garen gebruiken) ter afwerking van uw 
onderzetter. 
 
Wilt u uw geborduurde onderzetter beschermen tegen vlekken, dan kunt u aan de bovenkant 
helemaal of alleen op de cirkel een stukje lamifix bevestigen. Hiervoor de lamifix met de matte kant 
op de onderzetter leggen. Een strijkdoek erover en strijken. Dit betekent dat de glimmende kant naar 
boven ligt onder uw strijkdoek. 
 
 

 
 


