creative™ 2.0 Taske
Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Det skal du bruge

ó

Kraftigt, strygbart vliseline

ó

Pfaff® sy- og broderimaskine

ó

1435 x 90 cm turkis læder

Rivbart stabiliseringsmateriale

ó

ó

1025 x 50 cm hvid vinyl

Strygbart mellemlæg, Vliesofix

ó

ó

1231 x 63 cm bomuld til foret

Tekstilpen

ó

ó

ó

1025 x 25 cm mørkerød silke

Lim

ó

1025 x 25 cm mørkepink filt

Pressestykke

ó
ó

Små stofrester af blåt og gråt bomuld

Pfaff® tilbehør

ó

Små stofrester af hvid filt

ó

ó

Bånd

ó

1025 x 10 cm orange filt

ó

Topstikningsfod med to
niveauer og IDT™

820676-096

ó

Applikationstrykfod

820214-096

ó

Smalkantfod

820609-096

Sytråd

ó

¼"-quiltefod med IDT™

820211-096

ó

Rayon-brodértråd, Sulky

ó

rammen creative 120 square hoop

ó

Broderiundertråd

ó

creative 4D™ Family Portrait Software			
820910-026 eller 820911-026
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illu 4

illu 6

Et sømrum på 6 mm er medtaget i alle mål.
D

ó

Turkisfarvet læder:

8 1/2” (21,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

illu 5

7 3/4” (19,5cm)

3. Pres strygbart mellemlæg på bagsiden
af applikationsstykkerne. Klip papiret
på bagsiden ud og fjern det. Stryg
applikationsstykkerne fast på et af de hvide
vinylstykker. Se illustrationen mht. placering.
Bemærk! Brug et pressestykke, når stykkerne
stryges
illu 2
illu 1på, så vinylen ikke smelter.
x

illu 1

illu 3

B

C

1 forstykke på 20 x 23 cm
1 bagstykke på 20 x 23 cm
1 sidestykke på 6 x 60,5 cm. Lav
markeringer ved 19,5 cm, 21,5 cm og
19,5 cm (se illustrationen).
A

ó
ó
ó

2 strimler til hanken på 3,5 x 84 cm

7 3/4” (19,5cm)

ó

Hvid vinyl:
ó

2 stykker til klappen på 23 x 20 cm

illu 7

illu 2

x

x

2. Montér det mørkepink filtstof i rammen
creative 120 square hoop med rivbart
stabiliseringsmateriale nedenunder. Ind
programmér ordet ”cool!” (for instruktioner
om programmering af skrifttyper skal du
se i brugervejledningen), og brodér. Fjern
stabiliseringsmaterialet. Tegn skabelon ”D”
med en tekstilpen og centrér broderiet.

Klippevejledning:

A

x

D

B

C

Bomuldsfor:
1 forstykke på 20 x 23 cm
1 bagstykke på 20 x 23 cm
1 sidestykke på 6 x 60,5 cm

8 1/2” (21,5cm)

ó
ó
ó

4. Sy det hvide applikationsstykke fast med
illu 3
frihåndssyning
med en zigzag-bevægelse.
illu 4

ó
ó

2 strimler på 1,5 x 23 cm
2 strimler på 1 x 20 cm

DEKORÉR KLAPPEN

7 3/4” (19,5cm)

1. Med en tekstilpen skal du tegne skabelon
”A” på det blå bomuldsstof (2 stykker),
illu 1
skabelon ”B” på det grå bomuldsstof, og
skabelon ”C” på den hvide filt. Montér
broderi/sensormatic-frihåndsfod 6A, illu 5
tråd maskinen med rayontråd som overA
og undertråd, og indstil maskinen til
frihåndssyning (se brugervejledningen for
C
nærmere oplysninger). Anbring rivbart
B
stabiliseringsmateriale under stoffet, og sy
frihåndscirkler inden i markeringerne på
de blå og hvide stykker. Brug forskellige
farver for at få mere effekt.
Fjern
illu 3
stabiliseringsmaterialet.

7 3/4” (19,5cm)

5. Monter applikationsfoden. Sy de andre
applikationsstykker fast med en satinsøm.
Brug rayontråd, som passer til stofferne,
og anbring rivbart stabiliseringsmateriale
nedenunder.

Orange filt:

6. Indstil maskinen til brodering, vælg
pingvinmotiv nr. 033, og markér
illu 2på broderiet på klappen.
startpunktet
illu 6

x

D

x

8 1/2” (21,5cm)

illu 4

illu 7

7 3/4”
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7 3/4” (19,5cm)

x

D

B

C

7. Montér rivbart stabiliseringsmateriale i
rammen creative 120 square hoop, og ri
klappen
illu 3 fast. Brodér.
illu 4

PYNT FORSIDEN

8 1/2” (21,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

1. Lav et broderet billede illu
med
1 creative™ 4D™
Family Portrait-softwaren. Indstil størrelsen til
4,5 x 6 cm. For at få inspiration til hvordan
man bruger den nye creative 4D™ Family
A
Portrait-software kan du besøge ”Learning
Center” på vores hjemmeside: www.pfaff.com.

7 3/4” (19,5cm)
D

8 1/2” (21,5cm)

illu 7

2. Montér det mørkerøde silkestofB i rammen
creative 120 square hoop med stabiliseringsmateriale nedenunder. Brodér billedet
og navnet. Riv stabiliseringsmaterialet af.
Tegn formen af skabelon
illu”E”
3 rundt om det
broderede billede. Pres strygbart mellemlæg
illu 2
på bagsiden. Klip stoffet ud efter markeringen og fjern papiret på bagsiden.
3. Stryg det andet blå bomuldsapplikations
stykke ”A” på i midten af det turkisfarvede
x
læderforstykke.
Bemærk! Brug xet
D
C
pressestykke, når du stryger stykket på.
A

7 3/4” (19,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

illu 1
illu 6
8. Klip 7 små cirkler ud af den hvide filt.
Indstil maskinen til frihåndssyning, tråd den
med hvid rayontråd, og sy de runde hvide
filtstykker fast. Fjern stabiliseringsmaterialet.
illu 2
9. Læg vrangen af de to hvide vinylstykker
til klappen mod hinanden, og sy rundt om B
kanterne. Anbring de orange filtstrimler
rundt om kanterne og start med de smalle
stykker i siderne. Ved den øverste kant
x
illu 3
placeres strimlen 1 cm fra kanten. Sæt
den fast med lim eller knappenåle. Tråd
maskinen med sytråd, som passer til
filten. Monter smalkantfoden. Flyt nålen til
den ønskede
venstre position, og lav en
x
pyntestikning tæt på kanterne.
illu 4

D

C

8 1/2” (21,5cm)

illu 5

A

C

A

4. Sy det fast med en satinsøm. Brug
rayontråd, som passer til stoffet, og anbring
rivbart
nedenunder. illu 6
illustabiliseringsmateriale
5
illu 4

7 3/4” (19,5cm)

illu 5

7 broderede applikation med
5. Strygillu
den
billedet fast på forstykket.
illu 6
x

10.
illu
6 Vælg en 3-trins ligesøm, tråd maskinen med
hvid rayontråd, og sy denne søm i midten
af strimlerne.

x

illu 7

x

6. Sy den fast med en satinsøm og brug
rayontråd, som passer til stoffet.
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illu 4

illu 8

illu 9

7 3/4” (19,5cm)

7. Tråd maskinen med den hvide rayontråd,
og sy en forstærket ligesøm lige inden for
satinsømmen.

illu 8

8. Indstil maskinen til brodering, vælg
illu 5 pingvinmotiv nr. 034, og markér
illu 6
startpunktet på broderiet.

illu 9

x

illu 8

9. Montér rivbart stabiliseringsmateriale i
rammen creative 120 square hoop, og ri
forstykket fast. Brodér.

x

8 1/2” (21,5cm)

illu 3

vrang, sy rundt om kanten med et sømrum
på 6 mm, således at markeringerne på
sidestykkerne passer med hjørnerne. Klip
illu 11a
et lille hak i sidestykket, når du drejer ved
hjørnerne. Det er vigtigt, at du er meget
illu 10
præcis,
når du udfører dette trin.

x

illu 10
10. Fjern stabiliseringsmaterialet.

SYNING
illu 7
x

illu 11a

illu 10

x

illu 8

illu 9

x

x
x

1. Indstil maskinen til syning, og tråd den med
matchende sytråd. illu 11b
2. Pres det strygbare vliseline på vrangen af
forstykket, bagstykket og sidestykkerne. Lim
bomuldsstykkerne
til foret på vrangen af
illu 10
forstykket,
bagstykket
og sidestykkerne.
illu 8

5. Sy bagsiden
illu 12sammen med sidestykket på
samme måde, men placér sidestykket 1 cm
nede fra den øverste kant på bagstykket
illu kanten
11b
(fordi
på bagstykket ikke er foldet). illu 12
illu 11a

illu 11b

illu 9

x

x

3. Fold og pres den øverste kant 1 cm ned på
forstykket og sidestykket. Sy kanten med en
ligesøm.
illu 11b
10
4. Monterillu
¼"-quiltefoden
med IDT™. Anbring
forstykket og sidestykket vrang mod

illu 12

illu 11a
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x

x

illu 14

illu 13

6. Skift til hvid rayontråd, og sy en forstærket
ligesøm oven på ligesømmene.
illu 12

7. Sæt klappen sammen med bagstykket,
illuret,
13 så kanterne passer sammen.
ret mod

illu 14

Hank:
1. Montér topstikningsfoden med to niveauer,
og vælg ligesøm. Tråd med sytråd, der
passer til læderet, som over- og undertråd.
Lim de 2 læderstrimler sammen vrang
mod vrang, og sy langs siderne. Justér
nålepositionen som ønsket.
2. Placér hankens ender, så de peger ned mod
bagsiden som vist, og sy dem fast.
3. Fold enderne op og sy.

Så er du færdig!

Anbring et bånd ovenpå, og sy det med
en ligesøm. Pres sømrummet mod den
indvendige side, og sy båndet i hånden for
at dække sømrummet.
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E

B

A

D

C
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