Flessenhoes met applicatie
Afmeting 20 cm x 40 cm

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolmes met snijmat en liniaal
Applicatievoet (bestelnr. 820 214 096)
2x Oranje katoen (22 x 42 cm)
Stukje blauw katoen (8 x 12 cm)
Stukje roze en rood katoen (8 x 8 cm)
Gütermann naaigaren (passend bij achtergrondstof)
Gütermann borduurgaren SULKY dikte 40:
Ecru (1071) en Blauw (1252)
Volumevlies H630 (22 x 42 cm)
Stik en trek (22 x 42 cm)
Vliesofix (min. 10 x 30 cm)

•

1 m satijnlint 3 mm breed
• 1 knoop van 20-25 mm

PFAFF® Jubileum Tips
NB. Beide naaivoeten worden standaard meegeleverd met de Expression™ 150.
Meer informatie en inspiratie over naaivoeten vindt u op www.PFAFF.com onder accessoires
(http://www.PFAFF.com/nl/2693.htm)

Stof snijden
Snij uit de oranje stof 2 stukken van 22 cm x 42 cm.
Strijk Vliesofix aan de achterzijde van de roze en rode katoen.
Snij uit de rode en roze katoen (met vliesofix) 2 cirkels met een doorsnede van 7,5 cm en uit
de blauwe stof een ovaal van 7,5 cm x 11 cm (zie patroon op de laatste pagina).
Strijk het volumevlies aan de achterzijde van de bovenstof.

Naaien
Plaat stik en trek onder de bovenstof met volumevlies, zodat de stof goed getransporteerd
wordt.
Verwijder het papier van de Vliesofix en strijk de roze cirkel in het midden van de bovenstof,
1,5 cm vanaf de bovenkant.
Strijk de rode cirkel 1,5 cm vanaf de onderkant en een beetje links van het midden op de
bovenstof.
Bevestig de applicatievoet aan de machine.

PFAFF® Jubileum Tips
Dankzij de ‘klik-aan naaivoeten’ zijn naaivoeten razend snel verwisseld. Voor elke
naaitechniek is de optimale naaivoet snel aangebracht zonder gereedschap.

Naai met een cordonsteek (Z-zigzagsteek nr. 6 in 4 mm breed en 1 mm lang - expression™
150) de cirkels met ecru borduurgaren vast.

PFAFF® Jubileum Tips
Dankzij ingebouwde draad insteker haalt u de draad gemakkelijk door de naald.
Gebruik het PFAFF® IDT™-System! Dit garandeert een absoluut gelijkmatig stoftransport van
boven- en onderaf. Het IDT™- System is bij alle steken en richtingen te gebruiken en
makkelijk in en uit te schakelen.
Geen onnodig opnieuw inrijgen van de draad om te spoelen. Het opspoelen kan makkelijk
door de naald. De spoelfunctie stopt automatisch als de spoel vol is.
Snelheidsregeling. Verander de naaisnelheid voor een speciale garens en technieken of
gewoon naar eigen inzicht met één druk op de knop.
Draadspanning. Voor de mooiste steken, wordt bij elke gekozen steek de beste
draadspanning aangegeven in het display (druk hiervoor op de info-toets).
Leg onder de blauwe ovaal stik-en-trek en stik de siersteken nummer 53 en 62 (expression™
150) om en om op de ovaal of kies een siersteek naar keuze.

PFAFF® Jubileum Tips
De steken worden in het display op normale grootte weergegeven. Worden de steken
verandert in de lengte en/of in de breedte dan is de aanpassing zichtbaar.
Strijk Vliesofix onder de blauwe ovaal en strijk de ovaal naar wens op de oranje bovenstof.
Rijg blauw borduurgaren in de machine
Stik de ovaal met een cordonsteek (Z-zigzagsteek nr. 6 in 4 mm breed en 1 mm lang expression™ 150) vast op de stof.

Afwerken
Leg de oranje stofdelen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een naad van 1 cm
aan elkaar. Laat aan 1 kant een stukje naad open om de stof te keren.
Keer de flessenhoes met de goede kanten naar buiten. Stik de keer-opening dicht met de
hand of op de machine.

PFAFF® Jubileum Tips
Variabele naaldposities voor precies naaien. Ideaal voor machinaal quilten of inzetten van rits.
Zet met de naaimachine in het midden van één van de korte zijden de knoop aan. Gebruik
hiervoor het het knoopaannaaiprogramma. Vergeet niet uw transport te verzinken.
Omwikkel de knoop met het uiteinde van het satijnlint en sluit de flessen hoes om de fles of
vaas. Wikkel het lint meerdere keren om de flessenhoes en ter afsluiting om de knoop.

Patronen applicaties

