Cover style Handbag
Afmeting 35 x 43 cm
Benodigdheden:
• 50 cm Licht gele stof
• 90 cm Bruine taftzijde (voor
biezen en voering)
• 50 cm Plakvlieseline
• Geel naaigaren
• Stevig geel naaigaren (dikte 30)
• 4 klossen geel lockgaren

•
•
•
•
•
•

2 hengsels
Overtrekpapier
Rolmes, snijmat en lineaal
Pfaff cover style
Rimpelvoet G
820318-096
Schouderband en Riemlusvoet L
820313-096

1 Knippen
Inclusief 1,5 cm naadtoeslag
Licht gele stof
: 2 stukken - zie patroon 1
Bruine voeringstof : 8 stukken - 2,5 cm x 45 cm
schuin van draad
2 stukken - zie patroon 1
2 stukken - zie patroon 2
Plakvlieseline
: 2 stukken - zie patroon 1
2 stukken - zie patroon 2

cm van de bovenkant open. Pers de zijnaden open.
Plaats de handtas en de voeringtas met de goede
kanten op elkaar. Naai de open gelaten 14 cm lange
zijnaden. Laat de bovenkant van de tas open.
Keer de handtas binnenste buiten en pers.

Rimpelvoet G:

2 Naaien
• Raadpleeg het patroon van de handtas. Breng
de plaats van de biezen op de voorkant van de
handtas over, gebruik daarvoor overtrekpapier.

Schouderband en riemlusvoet L

De rimpelvoet is perfect voor het
tegelijkertijd naaien en rimpelen van twee stoflagen
of van één stoflaag. U kunt de mate van rimpeling
zelf instellen door een hoger differentieel transport te
kiezen en eventueel de steeklengte aan te passen.
• Stel de cover style in op een 4-draads locksteek. Stel
het differentieel transport in op 2, de spanning voor
beide naalden op 8 en de spanning voor beide
grijpers op normaal.
De schouderband en riemlusvoet wordt gebruikt
voor het maken van biezen en riemlussen met
een deksteek. Als de bies goed in de voet ligt,
zal de bies automatisch worden gevouwen.
• Stel de machine in voor een 2-draads deksteek
5 mm.
• Voor een decoratief effect rijgt u de grijpers met
standaard lockgaren in en de naalden met
steviger garen in.
• Stop de bies aan de kant van de geknipte
driehoek in de riemlusvoet L: Trek de bies door
de voet en leg het achter de voet.
• Klik de riemlusvoet L vast aan de cover style
4852.
• Naai de eerste vijf steken. Knip de naald- en
grijperdraden dicht bij de naaivoet af. Naai
langzaam. Controleer terwijl u naait of de stof
netjes wordt getransporteerd.
• Naai de biezen direct op de handtas, raadpleeg
het patroon.
• Naai de zijnaden van de handtas en de
voeringtas.
Laat een stukje van de naad op 14

• Klik de rimpelvoet G vast.
• Leg de bovenkant van de tas onder de voet. Zorg dat
de onderstof tussen steekplaat en rimpelvoet tot aan
de bovengrijper ligt en dat de bovenstof in de
opening van de rimpelvoet G ligt.
• Zet de naaivoet naar beneden en naai.
• Rimpel de voor- en achterkant van de
handtas zodat u een naad van 20 cm krijgt.
• Neem twee stukken taftzijde, patroon 2. Vouw het
met de goede kanten op elkaar. Speld de zijkanten.
• Naai de zijkanten en keer binnenste buiten. Herhaal
voor het andere deel.
• Speld de twee delen (patroon 2) met de goede
kanten op de handtas (patroon 1) en werk af met een
4-draads locksteek. Plaats de hengsels binnen de
bruine taftzijde delen en vouw de zijde erom heen.
Bevestig, met een paar steken met de hand, de tas
aan het zijde deel vast. Herhaal voor het andere
hengsel.

Klaar!

#

Knippen:
Dunne licht gele stof, 2 stukken
Taftzijde, 2 stukken
Plakvlieseline, 2 stukken

inclusief 1,5 cm naadtoeslag

Patroon 1

14 cm
Knippen:
Taftzijde, 2 stukken
Plakvlieseline, 2
stukken

Patroon 2
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Rimpelen

#

14 cm

#

