
Regels inzending ATT

Het maken van een tunnel.

Label.

Maten lat en schroefoog.



Bepaal hoe lang de tunnel moet worden. 

Dat is de breedte van Uw quilt – 1 ½ cm aan beide zijden. 

Dit is dan de lengte inclusief zoombreedte.

Indien de quilt breder is dan 180 cm moet de tunnel in het midden 

onderbroken zijn, zodat een extra schroefoog (= bevestigingspunt) kan 

worden aangebracht. Zo ontstaat een onzichtbare ophanging.



De breedte van de tunnel moet 10 cm zijn. 

Bij een dubbele tunnel gaat U dan uit van 22 cm. (dat is inclusief 

naadtoeslag en ruimte)

Een dubbele tunnel geeft meer stevigheid aan een quilt. Dat is van 

belang als een quilt gemaakt is om op te hangen i.p.v. een gebruiksquilt.



Vouw aan de korte kant 

van de tunnel een smal     

( ½  cm.) zoompje in en 

stik dat dicht.



De gezoomde uiteinden van de tunnel.

Vouw de tunnel dubbel en 

stik deze op naaimachine-

voetbreedte dicht. 



Methode 1.

De tunnel direct aanzetten met de afwerkbies van de quilt.

Maak de tunnel volgens de stappen van dia 2, 3, 4 en 5. Stik de 

tunnel niet dicht, maar vouw slechts dubbel (strijk de vouw even)     

en leg deze gelijk met de bovenzijde van de quilt.

Speld de tunnel met slechts enkele spelden vast.



Leg de afwerkbies gestreken klaar.



Speld de afwerkbies op de 

goede zijde van de quilt en 

speld ook door de tunnel heen.

Stik de bies en de tunnel in 

een keer aan. Zorg dat het 

stiksels op 1 cm. vanaf de kant 

komt. (iets breder dus dan 

naaimachinevoetbreedte.)



Vouw de bies naar de achterkant 

om en zoom die vast op de plaats 

van het stiksel.

Speld daarna de tunnel aan de 

onderkant. 



Geef de tunnel ruimte door de vouw 

een ½  cm. op te schuiven.  

Let op dat dit beslist niet meer is, 

anders komt de tunnel boven de quilt 

uit.

Naai alles met een overhands steekje 

vast. Ook het deel aan de zijkant dat 

tegen de quilt aankomt.

Kijk voor het vervolg naar dia 8 en 

verder.



Methode 2

Vouw de tunnel zo dat de 

naadtoeslag naar boven komt te 

liggen en strijk de tunnel. 



◄ ►

2 cm

Leg de gemaakte tunnel met de naadtoeslag naar beneden op de achterkant van Uw 

quilt. De tunnel moet 2 cm. vanaf de bovenrand liggen en 2 ½ cm. vanaf de zijkanten.



Speld eerst de tunnel aan de bovenkant 

vast.

Speld daarna de tunnel aan de onderkant. 

Geef de tunnel ruimte door de vouw een 

½  cm. op te schuiven.

Naai alles met een 

overhands steekje vast.

▼ vouwlijn

½ cm  ▲



Zo ziet extra ruimte eruit.



Maak evt. aan de onderkant van Uw quilt ook nog een tunnel, zodat Uw quilt vlakker 

blijft hangen. Deze hoeft niet zo breed te zijn als de tunnel aan de bovenkant; 7 à 8 

cm. breed is dan voldoende. 

Maak een label en naai dat aan de achterkant, rechtsonder van de quilt, vast.

► ± 5 cm.       ◄
Label met - naam quilt,

- Uw eigen naam, 

- Uw adres.



De breedte van de lat is 4 cm bij een quilt tot 180 cm. breed, 6 cm bij 

een quilt breder dan 180 cm; de dikte is 12 mm.

Bij quilts breder dan 2 m. hoeft U geen lat mee te sturen.

Vermeld op de 

houten lat uw 

naam en adres 

+ de naam van 

de quilt.

de binnendiameter 

van het schroefoog 

is minimaal 12 mm.

(maat 20 x 45)



De binnendiameter van het schroefoog is minimaal 1 cm. (maat 20 x 45 bij de 

bouwmarkt)

Boor vanwege de dikte van het schroefoog de lat eerst even een stukje voor, 

anders splijt het hout.
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