
Inklingo Cheat Sheet 

• Quilt ontwerp ‘Apple Core verticale banenquilt’, op basis van 2 inch Apple Cores, Apple Core delen en cirkels 1.5 inch doorsnee. 

• Afmetingen: 47 inches x 47 inches (inclusief randen) (Alle maten in inches! Gebruik een inches-lineaal om rekenfouten te voorkomen) 

• Geschikt voor naaien met de hand, met de machine en een combinatie van beide.  

• Inklingo-collectie: 2.0 inch Apple Cores 

• Layouts en stofberekening gebaseerd op doorlopende metrage van stof zonder richting of vleug. 

o Gebruik voorgewassen stof, en houd bij het kopen rekening met krimp en correcties voor scheef gesneden stof.  

o Bij gebruik van voorgesneden stof, zoals jelly rolls, of voor stof met een dessin in een bepaalde richting, is het nodig je eigen 

berekening te maken voor de benodigde hoeveelheid stof. Gebruik hiervoor de gegeven informatie (in het Engels) in de 

Inklingo-collectie (onder de Bladwijzers ‘custom sizes’ onder elk patroondeel).   

• Paginanrs. zijn gegeven voor Inklingo-inktkleur nr. 21. Bepaal het juiste paginanr. voor de inktkleur van jouw keuze door het aantal 

stappen die de inktkleur van je keuze verwijderd is van nr. 21 bij het paginanr. op te tellen of af te trekken. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stof/Patroondeel Aan-

tal 

Pagi-

nanr. 

Hoeveelheid 

stof 

FP afmeting Aantal 

vellen 

Aantekeningen 

Roze stof 

 

  7” x  39”     

   Apple Core - Whole   29  49  7” x 13” 

Liggend 

  3 In mijn voorbeeld zijn 9 patroondelen 

verticaal verwerkt, en 20 zijn 

horizontaal verwerkt. Als je stof met een 

dessin in een richting gebruikt, kun je de 

middelste baan hetzelfde maken als de 

twee buitenste banen met Apple Cores. 

Koraalrode stof   11” x  43.5”    Stofberekening gebaseerd op randen 

geknipt uit de breedte van de stof. 

Yardage based on cutting border strips 

from width of stof. Meet de stof na het 

wassen (en krimpen). 

   Apple Core - Whole   28  49  7” x 13” 

Liggend 

  3 In mijn voorbeeld zijn 10 patroondelen 

horizontaal verwerkt, en 18 zijn 

verticaal verwerkt. Als je stof met een 

dessin in een richting gebruikt, kun je de 

middelste baan hetzelfde maken als de 

twee buitenste banen met Apple Cores. 

   Randen  2 x 1” x 42.5” 

                 2 x 1” x 43.5” 

(incl. 0.25 inch naadtoeslag) 

nvt nvt    Afgewerkte maat van de randen is 0,5” 

x 42”  (verticaal) en 0,5” x 43” 

(horizontaal) 
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Gele stof 

 

  28” x 39”    

7” x 13” 

Liggend 

 11    Apple Core - Whole  

114 

 

 49 

  

 

5.5” x 7.25” 

Staand 

    1 

60 verticaal verwerkt, 54 horizontaal. 

Denk hieraan als je stof met een dessin 

in een richting gebruikt, en pas je print- 

layout en het strijken van je stof op FP 

overeenkomstig aan. 

Lichtgroene stof 

 

  19.5” x 44”    

8” x 10.5” 

Staand 

    4    Apple Core – Long half    

  66 

  

 69 

  

 

 

5” x 7.25” 

Staand 

     

    1 

12 van 66 patroondelen zijn horizontaal 

verwerkt ipv verticaal. Denk hieraan als 

je stof met een dessin in een richting 

gebruikt, en pas je print layout en het 

strijken van je stof op FP overeen-

komstig aan. 

8” x 13” 

Liggend 

    3    Apple Core – Short half  

   66 

  

 89 

   

 

 

5.5” x 6” 

Staand 

     

    1 

6 van 66 patroondelen zijn horizontaal 

verwerkt ipv verticaal. Denk hieraan als 

je stof met een dessin in een richting 

gebruikt, en pas je print-layout en het 

strijken van je stof op FP overeen-

komstig aan. 

   Apple Core - Corners    12  109  3.5” x 4.5” 

Staand  

    3  

Blauwgroene stof   47.5” (ca. 1.35 yard) 

x 18.5” 

 Totaal voor patroondelen en randen uit 

één stuk. 

   Circles 1.5” diameter    60  129  8.5 x 10.75” 

Staand 

    3  

   2 randen van 2.5” x 43.5”  

   2 randen van 2.5” x 47.5”  

(incl. 0.25 inch naadtoeslag) 

nvt nvt    Afgewerkte maat randen is 2” x 43” 

(verticaal) en 2” x 47” (horizontaal) 

Grijze stof 

 

  24” x 42.5”     Voor randen uit één stuk 

   4 verticale banen van 4.5” x 40.5”  

(incl. 0.25 inch naadtoeslag) 

nvt nvt    Afgewerkte maat verticale banen is 4” x 

40”  

   2 randen van 1.5” x 42.5”  

2 randen van 1.5” x 40.5”  (incl. naadtoeslag 

nvt nvt    Afgewerkte maat randen is 1” x 40” 

(verticaal) en 1” x 42” (horizontaal) 

 


