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Foto:  Peter Lipton 

Tijdens dit project kunt u op een leuke 
manier kennismaken met de naai- en quilt 
mogelijkheden van de Aurora 440 QE.   
Om de mat in elkaar te zetten gebruikt u 
steken #1, 5, en 41. (op de aurora 440QE) 
Daarna gaat u de mat quilten met de 
BSRvoet. 
Met de voet #37 of #57 naait u een exacte 
naadtoeslag van 6mm (1/4”) en kunt u 
daarmee ook de hoeken precise naaien. 
Als afwerking, naait u 3mm van de kant 
door de stof langs de rechter binnenkant van 
de naaivoet te laten lopen. 
 
Door andere maten te gebruiken kunt             
u ook placemats en tafellopers maken met 
deze techniek. 
 

BENODIGHEDEN 
Hoofdstof  
1 vierkant van 33 x 33cm – dit is vierkant A 
1 strook 8.5 cm 110cm – knip deze tot twee stroken van 8.5 x 55cm 
Contrasterende stof 
1 vierkant van  19 x 19cm - dit is vierkant B 
Tussenvulling 
1 vierkant Hobbs 80/20 of andere dun tussenvulling van ongeveer 34 x 34cm 
Bernina voeten 
#37 of  #57 
#42 BSRvoet 
 
WERKWIJZE 
De voorkant  maken 

De stroken worden rond vierkant B genaaid in log-
cabin style. 
 
Zet voet # 37 of 57 op uw machine.  Naai met steek 
#1 één strook aan de zijkant van vierkant B. Dit is 
strook 1.  Snij de overtollig stof gelijk met de vierkant.  
Dit word strook 4.  Strijk open met de naadtoeslag 
naar buiten. 
 
Neem de tweede lange strook en naai vervolgens 
langs de volgende kant van B.  Snij de overtollig stoof 
weer weg.  Dit word strook 3.  Strijk open als boven. 
 
Neem strook 3 en naai vervolgens weer als 
boven.  Herhaal met strook 4. Dit is de voorkant. 
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De mat in elkaar zetten 
Leg vierkant A boven op de voorkant en snij de voorkant gelijk met A. 
 
Leg de lagen op elkaar in deze volgorder: 

1. De tussenvulling 
2. De voorkant met de goede kant naar boven 
3. De achterkant (vierkant A) met de goede kant naar beneden 

 
Speld de lagen aan elkaar, laat een opening van ongeveer 8cm langs één kant. 
 
Zet de persvoetdruk op 5. 
Naai met steek #5 vanaf  één kant van de opening.  Maak gebruik van de kerf in de voet om 
exact 6mm van de kant to stoppen en om de hoek te draaien.  Naai om het vierkant heen tot de 
andere kant van de opening. Druk op de achteruit knop om af te hechten. 
 
Snij de overtollige tussenvulling weg, snij de hoeken van de punten af en snij langs de opening 
een smalle strookje van de tussenvulling weg. 
 
De afwerking 
Keer voorzichtig naar buiten en strijk vanuit het midden naar de zijkanten.  Vouw de kanten van 
de opening naar binnen en strijk ze dicht. 
 
Naai met steek #41  door alle lagen heen 3mm van de kant.  Gebruik hiervoor de binnenkant 
van de poot van de naaivoet. Begin te naaien net boven de opening.  Naai om het vierkant heen 
en als u terug bij het begin komt druk op de achteruitknop om af te hechten. 
 
Strijk het geheel nog een keer en speld de lagen aan elkaar met ongeveer negen spelden.  Zet 
de BSRvoet op en quilt naar wens.  
 
Veel plezier met uw tafelmat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


