
Het maken van een 

hoes voor quilts 

tot 2 meter.



Bepaal eerst hoe groot de hoes 

moet worden.

Lengte quilt + 20 cm = lengte hoes.



Rol de quilt losjes op met 

de goede kant naar 

buiten. 

Meet de omtrek van de 

rol. 

Tel bij de omtrek 10 cm 

op. In dit geval 37 cm + 

10 cm = 47 cm.



Neem voor de buitenkant van de hoes een stevige stof en knip van gladde 

voeringstof een even grote lap.    

Maak een label met de naam van Uw quilt en adresgegevens voor op de hoes.   



Stik op de buitenstof eerst het label op 7½ en 20 cm. uit de kant. 

◄…………….. 20 cm ................................►

▲

7 ½ cm

▼



Stik het label alleen op de buitenstof  vast.



Leg de lap van de buitenstof dubbel 

met de goede kanten op elkaar. 

Begin 5 cm. uit de kant te stikken en 

stik eerste de lange en daarna  de                                            

korte kant dicht. 

Doe dat ook met de voering.

◄ 5 cm. ►



De gestikte buitenhoes en voering. 

Keer nu alleen de buitenhoes om.



Keer de voering niet om, maar schuif  deze in de buitenhoes.



Sla de naadtoeslag van de split voor de tunnel 1 cm. naar binnen en speld de 

buitenhoes en voering. Stik nu 2 mm. langs de rand van de split de beide 

hoesdelen tegelijk vast. 



Stik nu 2 mm. langs de rand van de split de beide hoesdelen tegelijk vast. 

Zigzag aan de bovenkant de beide hoesdelen op elkaar. 



Vouw de buitenhoes met voering 2½ cm. naar binnen, zodat er een tunnel 

ontstaat. Maak geen extra inslag, want dan wordt de tunnel te dik en stijf en sluit 

de hoes straks niet goed.



Stik de tunnel langs de boven- en onderrand door.



Rijg door de tunnel een 

koordje dat 25 cm. langer is.



Doe aan het koordje een zgn. “stoppertje” om de 

hoes te kunnen sluiten. 

Zigzag de uiteinden van het koordje even aan 

elkaar en laat de draaduiteinden van het stiksel 

zitten. Knip de uiteinden van het koordje kort naast 

het stiksel af. Steek de draaduiteinden met een 

naald door de stopper. 



Help het koordje even mee om 

op de goede manier in de 

stopper te komen, anders trekt 

U de draaduiteinden stuk. Trek 

het koord door de stopper heen.

Doe daarna een knoop in de 

uiteinden van het koord. 

U hebt dus maar een stopper 

nodig.                                                                                                                      



Controleer of de voering zonder draai in de 

hoes zit. Speld en stik onderaan in de hoes 

twee “oortjes”, zodat de voering en de 

buitenhoes aan elkaar zitten. 



Schuif Uw quilt in de hoes en sluit de hoes 

met de stopper.

Op deze manier is Uw quilt veilig te 

vervoeren.
Schuif Uw quilt in de hoes en sluit de hoes met de stopper.

Op deze manier is Uw quilt veilig te vervoeren.
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