Fabric Creator-kussen
Benodigdheden
•

Pfaff creative naai- en borduurmachine

•

24” (60 cm) zijde van 55” (140 cm) breed

•

Bij de zijde passend naaigaren

•

Nylon borduurgaren

•

Onderdraad

•

Scheurvlieseline

•

Spelden

•

Binnenkussen van 20” x 20” (50 x 50 cm) of
wattering

Pfaff-accessoires
•

Embroidery Design Collection
# 410-Fabric Creator
8206900-96

•

Kantstikvoet

820217-096

U vindt deze en nog veel meer accessoires in de
gebruiksaanwijzing van de Pfaff-accessoires, op
de website www.pfaff.com. Ze zijn te koop bij
de Pfaff-dealer bij u in de buurt.

Knip
Een naadtoeslag van 1,5 cm (5/8") is inbegrepen in alle afmetingen.
Van de zijde:
1 kussenvoorkant van 24” x 24” (60 x 60 cm)
2 kussenachterkanten van 15” x 21” (38 x 53 cm)

Borduur
- Vul de voorkant van uw kussen met de borduurmotieven van uw keuze en begin in één van de
hoeken. Span de stof met scheurvlieseline eronder
in de ring en borduur.
Wij hebben de motieven 11, 14 en 17 gebruikt.
- Span de stof opnieuw zo recht mogelijk in de ring
dicht bij het eerste motief. Gebruik 'precise positioning' om de motieven exact te plaatsen (gedetailleerde instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing).
- Blijf de stof opnieuw opspannen totdat u het hele
stuk bijna hebt opgevuld. Alle borduurmotieven
kunnen in alle richtingen worden gecombineerd met
'precise positioning'. U hebt nog nooit zo eenvoudig uw eigen stoffen versierd!
- Knip de voorkant tot 21” x 21” (53 x 53 cm).

Naai
- Vouw en pers één lange kant van de beide achterkantdelen 3/8” (1 cm) naar de verkeerde kant.

- Vouw en pers nog eens 3/4” (2 cm) naar de verkeerde kant zodat er een zoom ontstaat

- Stik door dicht langs de binnenste vouw. Klik voor
perfect smal doorstikken de kantstikvoet (820217096) op de machine en pas de positie van de
naald aan voor uw werkstuk.
- Leg de voorkant van het kussen op een tafel met de
goede kant omhoog.
- Leg een kussenachterkant op de voorkant met de
goede kanten op elkaar, zoals op de afbeelding.
Speld vast.

- Leg de andere achterkant van het kussen op de
voorkant en de eerste achterkant zodat het middelste gedeelte wordt overlapt. Speld vast.

D

- Naai langs alle vier de kanten. Knip de hoeken bij
en keer het kussen door de opening op de achterkant. Doe het vulkussen of de wattering erin.

