
  

 

 

 
 
Flessenhoes met siersteken! 
Leuke effecten met de 7/9 gatenvoet of met de tweelingnaald 
Afmeting 20 cm x 40 cm 
 
Benodigdheden: 
• Paspelvoet (artikelnummer 820 532 096) 
• Voet met 9 gaatjes met IDT (artikel nummer 820 608 096) 
• Kantgeleider (bijgeleverd accessoire) 
• Tweelingnaald 2,5 / 80 
• Rolmes met snijmat en liniaal 
• Kleermakerskrijt of verdwijnstift 

 
• 2x Roze katoen (22 cm x 42 cm) 
• Stukje blauw katoen (4 cm x 42 cm) 
• Stukje ecru katoen (4 cm x 42 cm) 
• Gütermann naaigaren (passend bij achtergrondstof) 
• Gütermann borduurgaren SULKY, dikte 40: 

Ecru (1071), Blauw (1252) en Oranje (1317) 
• Volumevlies H 630 (22 x 42 cm) 
• Stik-en-trek (22 x 42 cm) 
• 1 m koord, voor de paspels 
• 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 voor de bovenstof 2 stukken van 22 cm x 42 cm 
 Snij uit de ecru en de blauwe stof een strook van 4 cm x 42 cm. 

 
Naaien 

 Strijk het volumevlies aan de verkeerde kant een stuk roze katoen. 
 Plaats stik en trek onder de bovenstof met volumevlies, zodat goed getransporteerd wordt. 
 Plaats de tweelingnaald in de machine en kies steek nr 87 op de Expression™ 150. 
 Rijg 2 kleuren borduurgaren in de machine. Maak een combinatie van de kleuren ecru-blauw, 
roze-blauw en oranje-blauw. Gebruik 1 kleurenpaar per naad. 
 Schakel het tweelingnaaldprogramma in (Expression™ 150) en stel de tweelingnaaldbreedte 
in op 2.5. De steekbreedte beveiliging ingesteld, zodat de naald niet op de naaivoet kan slaan.  

http://www.pfaff.com/nl/2693.htm


  

PFAFF® Jubileum Tips 
Twee garenpennen en tweelingnaaldprogramma. Voor naaien met een dubbele draad. Het 
programma past de breedte automatisch aan en begrenst om naaldbreken te voorkomen. 
 
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. 

 

 Markeer de eerste naad met kleermakerskrijt of een verdwijnstift aan de goede kant van de 
bovenstof in het midden en trek een lijn van korte kant naar korte kant.  
 Naai op de markeerlijn met een siersteek. De afstand tussen de siernaden is ongeveer 2,5 cm. 
 Plaat de afstandsgeleider op de machine, om de volgende naden gelijk en recht te stikken. 
 Indien nodig zet de bovendraadspanning op 3 voor een mooie steek. 
 

PFAFF® Jubileum Tips 
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). 
 
Leuke siereffecten krijgt u met de voet met 9 gaatjes. Rijg tot 9 draden, parel of glansgaren 
door de oogjes van de voet. Leg de draden onder de naaivoet en naai met een siersteek. 

 
Paspel en afwerking 

 Plaats de paspelvoet op de machine en plaats de enkele naald. 
 Leg het koord in het midden op de ecru stofstrook en vouw de stofstrook terug over het koord. 
 Leg het koord met stof onder de paspelvoet. Kies een rechte steek met een steeklengte van 
2.5 mm. Indien nodig de naaldpositie naar links of rechts aanpassen. 
 Leg de goede kanten van de stof op elkaar en plaats de paspel hiertussen. Stik de stof en de 
paspel aan elkaar. Herhaal dit nogmaals met de blauwe stofstrook. 
 Stik de korte kanten van de stof met een naad van 1 cm. Laat aan één 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 en het inzetten van 
een 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. 


