4D Sketch Glinsterend tasje
Afmetingen 26,5 x 16,5 cm (101/2 x 61/2 inches)
Benodigdheden
55 x 20 cm (22 x 8 inches) groen fluweel
55 x 90 cm (22 x 35 inches) bijpassende voeringstof
12 x 4 cm (5 x 2 inches) bijpassende zijde
75 x 20 cm (30 x 8 inches) tussenvulling

1 blad bedrukbare stof Inspira color plus cotton
lawn,
6200040-96

Blinde rits 25 cm (10 inch)
Scheurvlieseline
Bijpassend naaigaren
Machineborduurgaren
2 metalen ringen
2 oogjes van 5 mm¤ (1/2 inch ¤)
Inkjetprinter
Swarovski-steentjes
Borduurring 225x140

Knippen
houd rekening met 1 cm (3/8 inches) naadtoeslag
Groen fluweel

knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (101/2 x 6 ½ inches)

Voering

knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (101/2 x 6 ½ inches)

Tussenvulling

knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (101/2 x 6 ½ inches)

Voering (klep):

knip 1 stuk van 16 x 15,5 cm (6 x 6 ½ inches),
knip 1 stuk van 16 x 5 cm (6 x 2 inches)

Bedrukbare stof

knip 1 stuk van 16 x 15,5 cm (6 x 6 ½ inches); volg de randen van het
geprinte motief met 1 cm (3/8 inches) naadtoeslag

Voering (rits):

knip 4 stukken van 5 x 20,5 cm (2 x 8 inches)
knip 2 stukken van 4 x 10 cm (1 ½ x 4 inches)

Tussenvulling (rits)

knip 4 stukken van 5 x 20,5 cm (2 x 8 inches)

Voering (linten):

knip 2 stukken van 40 x 4 cm (16 x 1 ½ inch)

Groene zijde (klepsluiting)

knip 2 stukken van 6 x 5 cm (2 ½ x 2 inch)

In de borduurring spannen/borduren

Tasje

Print met een inkjetprinter de afbeelding eenmaal op de
bedrukbare stof.

Speld het andere groene zijden lint in het midden van het
groene fluwelen voorste deel.

Span scheurvlieseline in de borduurring. De eerste kleur zijn
grote kruissteken die u op de versteviging borduurt en die u
helpen om de stof goed te plaatsen. Leg de afbeelding op
de versteviging. Om te controleren of u de stof goed hebt
geplaatst, gebruikt u de functie ‘steek voor steek’ op uw
borduurmachine en gaat u naar het midden van het eerste
uitlijningskruisje.

Speld de groene fluwelen delen met de verkeerde kanten op
elkaar. Naai een rechte steek. Laat de bovenkant open.

Vergelijk de positie van de naald met de positie van het
kruisje op het overzicht. Als die niet overeenkomen, brengt u
de naald met de positietoetsen op de machine naar de juiste
positie. Stap op dezelfde manier verder naar de andere
kruisjes. Als u een 2170, 2144 of een 2140 hebt, kunt u
de functie ‘precise positioning’ gebruiken om de stof goed
te plaatsen. Wanneer u de afbeelding hebt neergelegd
volgens het overzicht, rijgt u de stof vast in de ring.
Wanneer de stof goed is geplaatst, selecteert u de volgende
kleur van het borduurmotief en begint u het motief te
borduren. Gebruik de kleuren van het kleurenschema.
Wanneer het borduurmotief klaar is, haalt u het uit de
borduurring. Knip de sprongsteken weg. Knip met een
naadtoeslag van 1 cm (3/8 inch) om het met 4D Sketch
geborduurde stuk heen voor de klep van het tasje. Strijk het.
(Let op: als u de scheurvlieseline laat zitten, wordt de klep
steviger.)

Voorbereiden
Strijk de plakvlieseline op de verkeerde kant van de groene
fluwelen delen.
Strijk de plakvlieseline op de verkeerde kant van de
voeringdelen voor de rits.
Optioneel: Strijk plakvlieseline op het voorste deel van de
klep als u die steviger wilt maken. Strijk plakvlieseline op de
groene zijden linten voor de klepsluiting.

Naaien
Klep
Speld het geborduurde deel en het kleine deel voor de
klepvoering met de verkeerde kant op elkaar. Naai met een
rechte steek. Strijk.
Vouw de groene zijden linten in de lengte doormidden,
speld vast en naai vast met een rechte steek. Keer de linten
met een hulpmiddel. Strijk.
Vouw een van de groene zijden linten om de twee metalen
ringen. Speld vast in het midden van de onderkant van het
geborduurde deel. Speld de achter- en voordelen van de
klep met de goede kanten op elkaar en naai een rechte
steek. Laat de bovenkant open. Keer de klep, maar knip
eerst de hoeken bij. Strijk.
Naai een rechte steek in de naad tussen het geborduurde
deel en het kleine voeringdeel van de klep met de
kantstikvoet, 820217-096. Strijk.

Vouw met de tas binnenstebuiten gekeerd de zijkanten van
de tas over de onderste vouw van de tas.
Meet 1,5 cm (1/2 inch) af vanaf de punt en naai een rechte
lijn over de tas. (afbeelding 1 en 2). Deze naadtoeslag
geeft u een hoek van 3 cm (1 inch) breed.

Keer de goede kanten naar binnen. Strijk.

Voering
Speld de goede kanten op elkaar. Naai vast met een rechte
steek. Laat de bovenkant open. Laat een stuk van 15 cm
(6 inch) open in de onderkant.
Vouw met de verkeerde kanten van de tas naar buiten de
zijkanten van de tas over de onderste vouw van de tas.
Meet 1,5 cm (1/2 inch) vanaf de punt en naai een rechte
lijn over de tas.
Doe de fluwelen tas in de voeringtas met de goede kanten
op elkaar. Speld de bovenkant vast zodat de hoeken goed
zitten. Naai een rechte steek. Keer de goede kanten naar
binnen. Strijk.

Rits
Open de rits en maak de tandjes plat door er lichtjes met
de duim op te drukken, zodat de naadlijn tussen de ritsband
en de tandjes zichtbaar wordt. Leg de rechterhelft van de
rits op een van de voeringdelen van de rits, met de goede
kanten op elkaar. De tandjes moeten direct op de naadlijn
liggen, vanaf ongeveer 1 1/2 tot 2 cm (5/8 tot 3/4 inch)
onder de bovenste rand van de stof. Het onderste deel van
de rits moet 2 tot 3 cm (3/4 tot 1 ¼ inch) over de onderkant
van de opening heen uitsteken. Leg nog een rits-voeringdeel
bovenop de rits. Speld vast als u dat wilt. Druk de tandjes
voorzichtig iets naar rechts en laat de ritsvoet zakken zodat
de tandjes in de gleuf rechts van de naald liggen. Naai de
rits vast. Sluit de rits.
Leg de linkerkant van de rits op het derde rits-voeringdeel.
Zorg ervoor dat de beide ritsdelen goed op elkaar liggen.
Leg het laatste rits-voeringdeel bovenop de ritsband. Speld
de rits vast. Open de rits.
Druk de tandjes voorzichtig iets naar links en laat de ritsvoet
zakken zodat de tandjes in de gleuf links van de naald
liggen. Naai de rits vast. Strijk. Sluit de rits.

Naai over het uiteinde van de rits met een rechte steek of
een dichte zigzagsteek, op ongeveer 1 cm (1/2 inch) onder
het onderste uiteinde van de opening. Knip het overtollige
deel van de rits af.

Vouw het rits-voeringdeel weer terug op zichzelf, waardoor
de goede kanten op elkaar komen te liggen. Speld vast en
naai een rechte steek met een naadtoeslag van 1 cm (1/2
inch). Bedek de knipkant van de vorige stap.

Werk de knipkanten af met de kleine rits-voeringdelen.
Speld de delen op de beide uiteinden van de rits met de
goede kanten op elkaar. Naai een rechte steek met een
naadtoeslag van 1 cm (1/2 inch).

Klep
Leg de klep met de goede kant omhoog in het midden van
het achterdeel met de knipkant naar de onderkant van het
groene fluweel. Speld vast en naai een rechte steek met
een naadtoeslag van 5 mm (3/8 inch). Naai alleen in het
groene fluweel.

Vouw het eindgedeelte naar de verkeerde kant van de rits.
Strijk. Vouw de knipkant 1 cm (1/2 inch) op het kleine ritsvoeringdeel. Strijk. Vouw het kleine rits-voeringdeel zo, dat
de knipkant van de rits netjes wordt bedekt. Speld vast en
strijk. Naai vast met een rechte steek. Doe hetzelfde met de
andere kant. Strijk.
Trek de voering uit de groene fluwelen tas. Leg het ritsvoeringdeel met de verkeerde kant op de goede kant van
het achterste voeringdeel. Leg het rits-voeringdeel zo dicht
mogelijk naar rechts, ongeveer 8 mm (3/4 inch) van de
zijnaad en 4 cm (1 1/2 inch) ruimte aan de linkerkant.
Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag
van 5 mm (3/8 inch).

Vouw de klep terug op zichzelf, waardoor de verkeerde
kant omhoog komt te liggen. Strijk. Speld vast en naai met
een rechte steek met 1 cm (1/2 inch) naadtoeslag. Bedek
de knipkant van de vorige stap.

Werk de rits af

Decoratieve linten

Trek de voering uit de groene fluwelen tas. Leg het ritsvoeringdeel met de verkeerde kant op de goede kant
van het voorste voeringdeel. Zorg ervoor dat de beide
ritsdelen goed op elkaar liggen. Speld vast en naai een
rechte steek met een naadtoeslag van 5 mm (3/8 inch).

Vouw de voeringlinten in de lengte doormidden, strijk
en speld vast. Naai met een rechte steek. Keer de linten
met een hulpmiddel. Strijk.

Oogjes
Markeer in de linkerbovenhoek van het tasje de plaats
waar het oogje moet komen. Laat het niet te dicht bij
de hoek komen, ongeveer op 1 1/2 cm (1/2 inch) van
beide randen. Pons twee oogjes, aan de voor- en de
achterkant van het tasje.
Vouw de linten doormidden en trek ze door de oogjes.
Breng het uiteinde van de linten door de lus van het
andere uiteinde. Trek.

Vouw het rits-voeringdeel weer terug op zichzelf,
waardoor de goede kanten op elkaar komen te
liggen. Speld vast en naai een rechte steek met een
naadtoeslag van 1 cm (1/2 inch). Bedek de knipkant
van de vorige stap. Strijk.

Laat uw tasje glinsteren met Swarovski Hot-Fix
Embellishments.

