Tafelloper
Naaibenodigdheden
PFAFF® performance

™

Diverse garens

5.0 naaimachine

Decoratief garen

Draadopnaaiset (820912096)
Garendecoratievoet met drie gaatjes met IDT systeem
(820920096)

Stofmarkeerpen

Cirkelapparaat (821026096)

Voering

Soutachevoet met IDT™ systeem (820607096)

Quilt-tussenvulling van gemiddelde dikte

Tweelingnaald

Scheurversteviging

™

Katoenen stof in vier verschillende kleuren
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Voorbereidingen
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U vindt meer informatie over de verschillende accessoires in
de PFAFF® online Accessoirecatalogus.
•

•

Knip vijf vierkanten van 43 cm van uw katoenen stoffen.
Ten minste twee van de vierkanten moeten dezelfde
kleur hebben. Knip een strook voeringstof van 43 x
203 cm. Alle naadtoeslagen zijn 1,25 cm.
Strijk quilt-tussenvulling van gemiddelde dikte op de
achterkant van alle vijf de vierkanten.
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•

Markeer het midden van ieder vierkant.

•

Teken twee halve cirkels op drie van de vierkanten met
uw stofmarkeerpen.

•

Leg een laag scheurversteviging onder de vierkanten
om uw naaiwerk te ondersteunen.

•

Probeer de verschillende technieken op een proeflapje
voordat u de vierkanten voor de tafelloper begint
te versieren.

Vierkanten 1 & 5
Kies garen voor de bloem. Gebruik de soutachevoet met
IDT™ systeem samen met de patronen van het cirkelapparaat
om een bloem van 24 cm te maken. Raadpleeg voor meer
informatie de instructies en de cd bij het cirkelapparaat.
Trek lijnen in de bloem met een stofmarkeerpen. Versier met
de draadopnaaiset.
Leg een MAXI-monogram op een van de twee vierkanten.

Vierkant 2
Rijg uw machine in met gewoon naaigaren of decoratief
garen. Selecteer steek 4.3.6.
Naai de twee halve cirkels.

Vierkant 3
Breng een tweelingnaald aan in de machine en rijg in
met twee verschillende garens. Selecteer steek nr. 3.3.17;
pas de steekbreedte aan tot het maximum. Naai de twee
halve cirkels.

Vierkant 4
Kies decoratief garen dat bij uw stof past. Rijg de machine
in. Selecteer steek 6.2.6. Rijg garen door de gaatjes in
de garendecoratievoet met drie gaatjes en klik de naaivoet
op uw machine. Vergeet niet het IDT™ systeem in te schakelen.
Naai de twee halve cirkels.

In elkaar zetten
Pers de afzonderlijke vierkanten vanaf de achterkant
om de steken te beschermen. Naai de vierkanten aan
elkaar en pers de naadtoeslagen open. Leg de patchworktafelloper en de achtergrondstof met de goede kanten op
elkaar. Naai rondom alle vier de zijden en laat een opening
van 10 cm over om te keren.
Knip de naadtoeslag in de hoeken in om verdikkingen
te beperken (zie afbeelding).
Keer de goede kant naar buiten. Pers. Stik de opening langs
de vouw dicht.
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