Blouse

Naaibenodigdheden
- PFAFF® ambition™ naaimachine
- PFAFF® overlockmachine
- 2A Siersteekvoet, bij de naaimachine geleverd
- Burda patroon nr. 8153
- Paars katoen volgens het patroon
- Strook donkerpaarse chenille, lengte 150 cm
of snijd 16 mm brede biaisstroken van 50 cm
donkerpaarse stof.
- Roze katoen voor de binnenkant van de
manchetten, 10 cm
- Polyester naaigaren in bijpassende kleur
- Robison Anton garen in bijpassende kleuren voor de
decoratieve steken.
- Plakvlieseline
- Tear-A-Way-versteviging

PFAFF® Accessoires
- PFAFF® Chenillevoet 820615-096

Naaitips
- Breng plakversteviging aan op de verkeerde kant
van de stof om de kraag en manchetten stabiliteit te
geven.
- De eenvoudigste manier om knipranden van een
naad af te werken is om een overlockmachine te
gebruiken, met een 4-draads overlocksteek. Als u
geen overlockmachine heeft, gebruikt u de driestapszigzagsteek van uw naaimachine en naaivoet nr. 3.
- Leg scheurversteviging onder uw stof voor meer
stabiliteit bij het naaien van de knoopsgaten en
decoratieve steken.
- Als u het chenille-effect van de blouse wilt
benadruken, naait u een split met verborgen
knopen.
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Versierde manchetten
- We hebben decoratieve steken genaaid op de
binnen- en de buitenkant van de manchetten. Op
deze manier ziet de blouse er ook mooi uit als u de
manchetten oprolt. De roze stof in de binnenkant
van de manchetten geeft ook een extra effect
wanneer de manchetten zijn opgerold.
- Leg Tear-A-Way-versteviger onder de stof als u de
decoratieve steken naait.
- Gebruik de Siersteekvoet 2A en naai rijen
decoratieve steken op de stukken stof voordat u de
manchetten naait.
- We hebben ook de Chenillevoet gebruikt om een
strook met chenille-effect aan de binnenkant van de
manchet te naaien.

Chenille-effect
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- Door de PFAFF® Chenillevoet te gebruiken, kunt u
uw blouse versieren met prachtige chenille-effecten.
Naai de chenille-stroken aan de binnenkant van de
manchet, langs de rand van de kraag en aan de
rand, over de knopen heen. Volg de onderstaande
stappen:
1. Leg drie lagen van de donkerpaarse stroken in de
naaivoet. Klik de Chenillevoet op de machine en
schakel het IDT™ in.
2. Leg de stof die versierd zal worden onder de
naaivoet en de stroken. Leg scheurvlieseline onder
de stof.
3. Naai met zorg. De chenillevoet geleidt de stroken
op de stof waarbij de steek wordt gevormd in het
midden van de stroken.
4. Wrijf over de stroken met een harde borsel om ze te
rafelen.
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