3. Pas de geleider zo aan als op de afbeelding. Zet de
geleider vast met de twee schroeven en de twee ringetjes
(zie afb. D en E).

4. Meet de lengte van uw bies en voeg minstens 15 cm extra
lengte toe. Snij voldoende stroken van 45 mm om aan die
lengte te voldoen en naai de stroken als volgt aan elkaar:
Plaats twee stroken met de goede kanten op elkaar in een
hoek van 90 graden. Naai de stroken diagonaal aan elkaar
in een hoek van 45 graden. Knip de overtollige
naadtoeslag weg en pers de naad open. Knip het einde van
de strook in een punt.

5. Plaats de punt van de stofstrook in de metalen geleider
volgens de afbeelding. Schuif de stofstrook met een pincet
in de geleider met de verkeerde kant naar u toe (zie afb. F
en G).

6. Als de stof door het einde van de geleider is, houdt u de
gevouwen strook met uw linkerhand vast en blijft u deze in
de geleider schuiven zodat er een dubbel gevouwen strook
ontstaat (zie afb. H, I en J).

7. Breng de naaivoet omhoog en trek de strook onder de
Machinecode:
J* en L
*Uitsluitend indien gebruikt
met steekplaat 412964309.

QUILT BANDGELEIDEVOET
Voor biezen tot maximaal 12 mm breed
De quilt bandgeleidevoet maakt het mogelijk om in een mum van tijd een
prachtige bies rondom uw quilt te maken. Gebruik dunne, geweven stof
en knip een strook van 45 mm breed. Plaats de stofstrook in de geleider
en naaien maar! Door de extra ruimte in de geleider worden quiltlagen
moeiteloos getransporteerd.

DE VOORBEREIDING:
1. Bevestig de speciale naaivoet die u in de
verpakking vindt en schakel het IDT™systeem in. Stel de machine in op een
rechte steek of een quiltsteek met
handgemaakt uiterlijk.
Plaats de bevestigingsplaat op de
steekplaat van de machine. Zorg dat de
pin aan de onderkant van de
bevestigingsplaat in de opening van de
steekplaat valt. Schroef de
bevestigingsplaat vast met een van de
bijgeleverde schroeven (zie afb. A en B).

2. Plaats de geleider op de
bevestigingsplaat (zie afb. C).

naaivoet en recht naar achteren, zo’n 5-6 cm achter de
naald (zie afb. K).

8. Schuif de stofranden die u wilt afwerken met de goede kant
omhoog in de opening van de geleider. Indien nodig
gebruikt u een pincet. Voor een mooie, afgewerkte bies,
begint u in het midden van een zijde van de quilt met
naaien. Naai een paar steken om te zien of de steek op de
gewenste plaats komt. Verplaats de naaldpositie naar links
of rechts om de juiste steekpositie te krijgen (zie afb. L).
Maak eerst een proeflapje voordat u uw project naait.

HET AFMAKEN VAN DE BIES:
HET NAAIEN VAN HOEKEN:
1. Naai tot de rand van uw quilt, hecht af en haal de quilt uit
de geleider. Houd de quilt dichtbij de geleider terwijl u de
hoek vouwt (zie afb. M).

2. Strijk met uw vingers de stofvouw glad (zie afb. N).
3. Om een hoek in verstek te naaien: Vouw en pers de
bovenste verstekhoek, speld op z’n plaats met een lange
speld. Herhaal dit aan de achterzijde van de quilt (zie afb.
O).

4. Om verder te gaan met het naaien van de bies; trek de
stofreep terug in de geleider en plaats tegelijkertijd de quilt
weer terug onder de naaivoet en weer door de geleider.
Tip! Zet de naaivoet in de hoogste positie zodat het transport
naar beneden gaat en creëer zo ruimte om de quilt onder de
naaivoet te trekken.

5. Om ervoor te zorgen dat de stofvouw zowel aan de
bovenkant als onderkant goed is; trek de quilt een paar
keer naar voren en naar achteren.

6. Zet de naald omlaag om de bies op zijn plaats te houden
en verwijder de speld(en). Zorg ervoor dat de
draaduiteinden achter de naald lang genoeg zijn voordat u
begint met naaien. Maak een paar aanhechtsteken en naai
de bies op zijn plaats (zie afb. P).

1. Naai de bies helemaal rondom de onafgewerkte randen
van de quilt.

2. Wanneer de randen van de bies elkaar bijna raken, knipt u
de overtollige stof bij het beginpunt van de bies af (zie afb.
Q).

3. Ga verder met naaien en overlap de bies.
4. Verwijder de quilt uit de geleider en knip overtollige bies
af, maar zorg dat er nog 2,5 cm overblijft. Vouw de
opening terug en speld de bies op zijn plaats (zie afb. R).

5. Naai een steek over de gevouwen rand (zie afb. S).

INHOUD
1. Quiltgeleider
2. Quiltgeleidevoet
3. Bevestigingsplaat
4. Schroeven en ringetjes

7. Doe hetzelfde bij de andere hoeken.
Tip! Gebruik de lange draaduiteinden om de verstekhoeken
aan elkaar de naaien.
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