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Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

      

Zus van Liesdonk-van Genk, de maakster 
van al deze mooie quilts, is al meer dan 25 
jaar bezig met patchwork en quilten. 
 
Patchwork (letterlijk betekent het 
lapjeswerk) houdt in dat je lapjes knipt van 
een zelfgetekend of kant-en-klaar patroon 
en deze aan elkaar zet. Dat kan met de 
hand of met de naaimachine gedaan 
worden. Het resultaat noemt men een 
patchwork-top. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door 
samenwerking van Zus van Liesdonk-van Genk en 
De Weeghreyse. 
 
We danken haar hartelijk voor de plezierige 
samenwerking. 

Voor de leken onder ons: 
ufo staat voor unfinished object 
afo staat voor a finished object 
Het betreft hier twee termen die vaak 
gebruikt worden onder quilters. 

Vervolgens worden de lagen 
samengevoegd.  
Zus werkt van binnen naar buiten en rijgt 
de 3 lagen op elkaar met een onderlinge 
afstand van 10 cm. 
Dan kan ze beginnen met quilten. 
Dat gebeurt met gebruikmaking van een 
quiltring. Na het quilten worden de 
zijkanten afgewerkt met een bies en maakt 
Zus er een tunnel aan om de quilt te 
kunnen ophangen. Naam en jaartal 
eronder en klaar is Kees (Zus…). 

Zus is lid van de vereniging Quiltersgilde 
die viermaal per jaar het clubblad 
Quiltnieuws uitgeeft met daarin foto’s, 
verhalen en patronen van leden. 
Ze heeft cursussen en workshops gegeven 
en bezit een grote verzameling van boeken 
en bladen over quilten. 



 
 

Het spreekt vanzelf dat quilten op de machine 
sneller gaat dan met de hand, maar de 
machinaal gequilte lijn blijft vlak doorlopen, 
dit in tegenstelling tot de gebroken, 
opbollende lijn bij het handwerk. 
Zus van Liesdonk tekent de quiltlijnen op de 
stof  en maakt gebruik van een lichtbak voor 
het overtrekken van patronen met potlood of 
waterstift. 

Vaak zit er een persoonlijke gedachte 
achter het ontwerp. 
Zus signeert haar kunstwerken met haar 
meisjesnaam en het jaartal waarin ze deze 
gemaakt heeft. 
 
Een voorbeeld van haar werkwijze. 
Het Sterrenpad van Karin Pieterse. 
Een quilt waaraan ze nu nog werkt. 
Zus wilde haar voorraad lapjes opruimen 
en vond deze quilt heel mooi. Het werk 
bestaat uit 156 sterren, de buitenkant niet 
meegerekend. Ze heeft malletjes gemaakt 
voor alle sterren en daar vervolgens, met 
hulp van haar kleindochters, een 
compositie van gecreëerd en op een oud 
tafellaken gespeld. 

De hiervoor meest geschikte  stof is 
katoen. 
De top kan op een tussenlaag van fiberfill 
en een onderkant van goede katoen met 
grote rijgsteken vastgezet worden waarna 
deze klaar is voor het quilten. 
 
Quilten 
Dit is het met kleine rijgsteekjes 
doorrijgen van de 3 lagen. 
De basistechniek van het quilten met de 
hand is heel eenvoudig. Het gaat erom dat 
er rechte steken gemaakt worden die 
allemaal even groot zijn. Het aantal steken 
per maateenheid is individueel 
verschillend en hangt ook af van de dikte 
van de vulling. 

In het begin werkte ze alleen met de hand 
vanwege het mooie reliëfeffect, maar van 
lieverlee is ze ook de naaimachine gaan 
gebruiken. Dit niet alleen vanwege de 
tijdwinst; het ‘in de naad quilten’ (in the 
ditch) gaat machinaal beter dan met de hand. 
Als de patchwork-top helemaal gequilt is, 
komt er eventueel een ophangtunnel aan en 
wordt de buitenrand afgewerkt met een bies. 


