PFAFF® creative icon™ 2 Instructies voor lampenkap

Laat uw creativiteit de vrije loop met deze snelle en eenvoudige lampenkap met exclusieve
borduurmotieven met behulp van het creative™ Versierapparaat.

Materialen
●

Drie delen van 12 cm organza in verschillende tinten

●

46 cm - 69 cm basisstof
De hoeveelheid basisstof kan variëren afhankelijk van de grootte van de lampenkap die u
gebruikt.

●

Lampenkap

●

Dubbelzijdige plakvlieseline

●

Kralensnoer

●

Pen of potlood

●

Stofmeetlint

●

Stofmarkeerpen

●

Lijmpistool met lijmpatronen

●

Lijmspray

●

creative™ Versierapparaat

De stof voorbereiden
Markeer met uw stofmarkeerpen de grootte van de lampenkap op de goede kant van uw
basisstof.
1. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door uw stof op een groot, plat oppervlak te
leggen.
2. Begin dan bij de naad op de lampenkap of markeer een startpunt op de lampenkap. Leg dit
deel zo neer dat het uw stof raakt.
3. Maak een markering op ongeveer 2,5 cm afstand vanaf de boven- en onderkant van de
lampenkap.
4. Rol de lampenkap over uw stof en blijf markeren totdat u weer bij het startpunt op de
lampenkap bent.
5. Verbind al deze markeringen met een ononderbroken lijn totdat u twee lijnen heeft. Voeg
2,5 cm toe aan het uiteinde van de lijnen en verbind ze dan zodat er een rechthoek
ontstaat.
Het onderstaande schema laat u de vorm van de lamp zien versus wat u had moeten markeren.

Decoraties toevoegen
Om de kleur toe te voegen, doet u het volgende met de organza.
1. Meet de breedte van uw basisstofrechthoek en snijd de organza op die lengte.
2. Bepaal hoe breed u de vormen op het breedste deel wilt hebben. Markeer twee lijnen om
deze breedte te definiëren, met behulp van een liniaal en uw stofmarkeerpen.
3. Gebruik een ronde rand zoals een gebogen liniaal of een grote kom, teken deze bocht
tussen uw lijnen en zorg ervoor dat de buitenkant van de bocht één van de lijnen raakt,
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zoals hieronder.

4. Strijk de plakvlieseline op de achterkant van de stof en zorg ervoor dat de vorm die u
zojuist hebt gemarkeerd volledig bedekt is.
Opmerking: Raadpleeg de instructies van de vlieseline bij het strijken.
5. Snijd de organza met de opgestreken vlieseline langs de gemarkeerde vorm.

6. Herhaal dit met de rest van de organza.
7. Leg de organzavorm op uw basisstof totdat u tevreden bent met het ontwerp.
8. Wanneer u tevreden bent, verwijdert u de papieren achterkant van de plakvlieseline en
strijkt u alle delen op hun plaats.
Nu kunt u de kraaltjes toevoegen met uw creative™ Versierapparaat. U kunt eenvoudigweg kiezen
uit de ingebouwde borduurmotieven van uw creative icon™ 2 naai- en borduurmachine en deze waar
gewenst op uw basisstof borduren.
Tip: Span versteviging in de borduurring en speld vervolgens uw stof vast aan de versteviging, zodat u de
stof niet in de borduurring hoeft te spannen. Het kan moeilijk zijn om het gedeelte met de lagen organza
in de borduurring te spannen.

De lampenkap in elkaar zetten
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Zorg er bij het in elkaar zetten van de lampenkap voor dat u dit doet op een plek met veel ruimte.
1. Leg de versierde basisstof plat en bedek de achterkant gelijkmatig met lijmspray.
2. Wikkel de basisstof rondom de lampenkap en probeer ervoor te zorgen dat de lampenkap
in het midden is.
Tip: Wanneer het tijd is om de basisstof te overlappen, vouwt u de bovenste laag iets naar
binnen zodat er geen knipranden te zien zijn.
3. Snijd de stof bij zodat deze 0,6 -1,25 cm uitsteekt aan de boven- en onderkant. Test de
lengte door de stof over de rand naar de achterkant te vouwen en te controleren of deze
helemaal tot aan de andere kant komt.
4. Vouw de stof naar de andere kant en lijm de stof met het lijmpistool vast rondom het
metalen frame van de kap.
Tip: Lijm er tegelijkertijd een snoer kralen of een sierrand bij voor een decoratief effect.
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