Skjortebluse

Materialer
- PFAFF® ambition™-symaskine
- PFAFF®-overlockmaskine
- Pyntesømsfod 2A, følger med maskinen
- Burda-mønster nr. 8153
- Lilla bomuldsstof svarende til mønsteret
- Mørkelilla chenillebånd, længde 150 cm eller
mørkelilla skråstrimler, bredde 16 mm og
længde 50 cm.
- Pink bomuldsstof til indersiden af
manchetterne 10 cm
- Polyestersytråd i matchende farve
- Robison Anton tråd i matchende farver til
pyntesømme.
- Strygbart mellemlæg
- Rivbar stabilisering

PFAFF®-tilbehør
- PFAFF®-chenillefod 820615-096

Sytip!
- Sæt strygbart mellemlæg på vrangsiden af stoffet for
at give krave og manchetter bedre stabilitet.
- Den nemmeste måde af afslutte rå kanter på en
søm er at bruge en overlockmaskine og en 4-tråds
overlocksøm. Hvis du ikke har en overlock, skal du
bruge symaskinens trestings-zigzagsøm og trykfod
nr. 3.
- Placer rivbar stabilisering under stoffet for at
forbedre stabiliteten, når du syr knaphuller og
pyntesømme.
- Hvis du gerne vil fremhæve chenilleeffekten på
skjorteblusen, kan du sy et knapstykke med skjulte
knapper.
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Dekorerede manchetter
- Vi har syet pyntesømme på både indersiden og
ydersiden af manchetterne. På denne måde ser
skjorteblusen smart ud, både når manchetterne er
foldet op, og når de er foldet ned. Det lyserøde stof
på indersiden af manchetterne giver også en ekstra
effekt, når manchetterne er foldet op.
- Sæt rivbar stabilisering under stoffet, når du syr
pyntesømmene.
- Brug pyntesømsfod 2A, og sy rækker med
pyntesømme på stofstykkerne, før du syr
manchetterne.
- Vi har også brugt chenillefoden til at sy et bånd med
chenilleeffekt på indersiden af manchetten.

Chenilleeffekt
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- Når du bruger chenillefoden fra PFAFF® kan du
pynte skjorteblusen med flotte chenilleeffekter. Sy
chenillebåndene på indersiden af manchetterne,
rundt om kanten på kraven og på kanten, der
dækker knapperne: Følg nedenstående trin:
1. Læg tre lag af de mørkeblå bånd i trykfoden. Monter
chenillefoden, og aktiver IDT™-systemet.
2. Læg stoffet, der skal dekoreres, under trykfoden og
båndene. Læg rivbar stabilisering under stoffet.
3. Sy forsigtigt. Chenillefoden fører båndende hen over
stoffet, så sømmen sys i midten af båndene.
4. Børst båndene med en stiv børste for at få dem til at
frynse.
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