creative™ 2.0 Tas
Afmetingen: 923 x 20 cm

Benodigdheden

ó

Dikke opstrijkbare tussenvulling

ó

Scheurversteviging

ó

Plakvlieseline

ó

Stofmarkeerpen

ó

Lijm

ó

Persdoek

ó

Pfaff® naai- en borduurmachine

ó

1435 x 90 cm turquoise leer

ó

1025 x 50 cm wit vinyl

ó

1231 x 63 cm katoen voor de voering

ó

1025 x 25 cm donkerrode zijde

ó

1025 x 25 cm donkerroze vilt

ó

Stukjes blauwe en grijze katoen

Pfaff® accessoires

ó

Stukjes wit vilt

ó

Doorstikvoet met IDT™

820676-096

ó

Lint

ó

Applicatievoet

820214-096

ó

1025 x 10 cm oranje vilt

ó

Kantstikvoet

820609-096

Naaigaren

ó

¼" Quiltvoet met IDT™

820211-096

ó

ó

creative 120 square hoop

ó

Sulky rayon borduurgaren

ó

ó

Onderdraad

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

illu 6

Een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen in
alle afmetingen.
D

ó

B

C

1 voorkantdeel van 20 x 23 cm
1 achterkantdeel van 20 x 23 cm
1 zijkantdeel van 6 x 60,5 cm; maak
markering op 19,5 cm, 21,5 cm, 19,5 cm
- zie afbeelding
A

8 1/2” (21,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

illu 5

7 3/4” (19,5cm)

3. Strijk opstrijkbare versteviging op de achterkant van de applicatiedelen, knip ze uit
en verwijder het papier. Strijk de applicatie
delen op één van de klepdelen van wit
vinyl, volgens de afbeelding.
Let op: Gebruik een persdoek bij het opstrijken van
illu 2
illu 1de delen, zodat het vinyl niet smelt.
x

ó
ó
ó

illu 3

illu 1

Turquoise leer:

2 stroken van 3,5 x 84 cm voor het hengsel

Wit vinyl:
ó

2 stukken voor de klep van 23 x 20 cm

7 3/4” (19,5cm)

ó

illu 7

illu 2

x

x

2. Span het donkerroze vilt in de creative
120 square hoop met scheurversteviging
eronder, programmeer "cool!" (raadpleeg
uw gebruikershandleiding voor instructies
over het programmeren) en borduur.
Verwijder de versteviging. Teken met een
stofmarkeerpen sjabloon "D", centreer het
borduurmotief.

Knipinstructies:

A

x

D

B

C

Katoenen voering:
1 voorkantdeel van 20 x 23 cm
1 achterkantdeel van 20 x 23 cm
1 zijkantdeel van 6 x 60,5 cm

Oranje vilt:
2 stroken van 1,5 x 23 cm
2 stroken van 1 x 20 cm

DE KLEP VERSIEREN

7 3/4” (19,5cm)

1. Teken met een stofmarkeerpen sjabloon
"A" op het blauwe katoen (2 stukken),
illu 1
sjabloon "B" op het grijze katoen en
sjabloon "C" op het witte vilt. Klik de
Sensormatic-voet voor borduren uit de illu 5
vrije hand 6A op de machine, rijg de
A
machine in met rayongaren als boven- en
onderdraad en stel uw machine in voor
C uw
borduren uit de vrije hand (raadpleeg
B
gebruikershandleiding voor instructies). Leg
scheurversteviging onder de stof en naai
cirkels uit de vrije hand in de markeringen
op de blauwe en witte stukken. Gebruik
illu 3
verschillende kleuren voor meer effect.
Verwijder de versteviging.
illu 7

4. Naai het witte applicatiedeel uit de vrije
3 met een zigzag-beweging. illu 4
handillu
vast
5. Klik de applicatievoet op de machine.
Naai de andere applicaties vast met een
cordonsteek; gebruik rayongaren dat bij
de stoffen past en leg er scheurversteviging
onder.

7 3/4” (19,5cm)

ó
ó

8 1/2” (21,5cm)

ó
ó
ó

6. Stel uw machine in voor borduren; kies
het borduurmotief van de pinguïn nr.
033 en markeer het beginpunt voor het
illu 2 op de klep.
borduurmotief
illu 6

x

D

x

8 1/2” (21,5cm)

illu 4

7 3/4”
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7 3/4” (19,5cm)

x

D

B

C

7. Span scheurversteviging in de creative 120
square hoop; rijg de klep vast. Borduur.
illu 3
illu 4

DE VOORKANT VERSIEREN

8 1/2” (21,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

1. Maak een geborduurde
met de
illuafbeelding
1
creative™ 4D™ Family Portrait software.
Pas de grootte aan tot 4,5 x 6 cm. Bezoek
The Learning Center op de website om
A
inspiratie op te doen voor het gebruik
van
de nieuwe creative 4D™ Family Portrait
software: www.pfaff.com.

7 3/4” (19,5cm)
8 1/2” (21,5cm)

D

2. Span de donkerrode zijde in de creative
120 square hoop met versteviging eronder.
Borduur de afbeelding en de naam. Scheur
de versteviging weg. Teken
illu 3de vorm van
sjabloon "E" om de geborduurde afbeelding.
illu 2
Strijk opstrijkbare versteviging op de
achterkant, knip uit en verwijder het papier.
3. Strijk het andere blauwe katoenen applicatie
deel "A" in het midden van het turquoise leren
x
x persdoek
voorkantdeel.
Let op: Gebruik een
D
C
bij het opstrijken van het deel.
A

7 3/4” (19,5cm)

7 3/4” (19,5cm)

illu 7

9. Leg de twee klepdelen van wit vinyl met de B
verkeerde kanten op elkaar en naai langs
de randen. Leg de oranje stroken vilt om de
randen, begin met de smalle stroken aan de
x
illu 3
zijkanten. Leg de strook aan de bovenrand
1 cm van de rand. Lijm of speld vast. Rijg
de machine in met naaigaren dat bij het
vilt past. Bevestig de kantstikvoet. Breng de
naald naar
de gewenste positie links en stik
x
dicht bij de randen door.
illu 4

B

4. Naai vast met een cordonsteek; gebruik
rayongaren dat bij de stof past en leg er
scheurversteviging
onder.
illu 5
illu 4

7 3/4” (19,5cm)

illu 5

5. Strijk illu
de 7geborduurde applicatie met de
afbeelding op het voorkantdeel.
illu 6
x

10.
illu
6 Kies een 3-staps rechte steek; rijg de
machine in met rayongaren en naai deze
steek in het midden van de stroken.

x

illu 7

D

C

8 1/2” (21,5cm)

illu 1
illu 6
8. Knip 7 rondjes uit het witte vilt. Stel uw
machine in op naaien uit de vrije hand, rijg
de machine in met wit rayon garen en naai
de witte vilten rondjes vast. Verwijder de
versteviging.
illu 2

illu 5

A

C

A

x

6. Naai vast met een cordonsteek en gebruik
rayongaren dat bij de stof past.
creative™ 2.0 Tas 

illu 6

illu 4

illu 8

illu 9

7 3/4” (19,5cm)

7. Rijg uw machine in met wit rayongaren en
naai een 3-staps rechte steek net binnen de
cordonsteek.

illu 8

8. Stel uw machine in voor borduren; kies
het borduurmotief van de pinguïn nr.
illu 5 033 en markeer het beginpunt illu
6 het
voor
borduurmotief op de klep.

illu 9

x

illu 8

9. Span scheurversteviging in de creative 120
square hoop; rijg het voorkantdeel vast.
Borduur.

x

8 1/2” (21,5cm)

illu 3

verkeerde kanten op elkaar, naai langs de
rand met een naadtoeslag van 6 mm. Leg
de markeringen op het zijkantdeel gelijk
illu 11a
met de hoeken, maak een knip wanneer u
de hoek om gaat. Het is belangrijk dat u
10 nauwkeurig uitvoert.
dezeillu
stap

x

illu 10
10. Verwijder de versteviging.

NAAIEN
illu 7
x

illu 11a

illu 10

x

illu 8

illu 9

x

x
x

1. Stel uw machine in op naaien en rijg de
machine in met bijpassend
illu 11b naaigaren.
2. Strijk de opstrijkbare tussenvulling op de
verkeerde kant van de voorkant-, achterkanten zijkantdelen. Lijm de katoenen
voeringdelen opillude
10 verkeerde kant van de
voorkant-,
illu 8 achterkant- en zijkantdelen.

5. Naai deillu
achterkant
op dezelfde manier aan
12
de zijkant, maar leg de zijkant 1 cm van
de bovenste rand van het achterkantdeel
illu 11b
(omdat
de rand van het achterkantdeel niet illu 12
is omgevouwen).
illu 11a

illu 11b

illu 9

x

x

3. Vouw de bovenrand 1 cm om op het
voorkant- en achterkantdeel en pers. Naai
de rand vast met
een rechte steek.
illu 11b
10
4. Klik de illu
quiltvoet
met IDT™ op de machine.
Leg het voorkant- en zijkantdeel met de

illu 12

illu 11a
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x

x

illu 14

illu 13

6. Rijg wit rayongaren in de machine en
naai een 3-staps rechte steek op de rechte
steken.
illu 12

7. Leg de klep met de goede kanten op elkaar
13
op het illu
achterkantdeel.
Leg de randen goed

illu 14

Hengsel:
1. Klik de doorstikvoet op de machine en
selecteer de rechte steek. Rijg de machine
in met bij het leer passend naaigaren als
onder- en bovendraad. Lijm de 2 stroken
leer met de verkeerde kanten op elkaar en
naai langs de zijkanten. Pas de naaldpositie
naar behoefte aan.
2. Leg het hengsel omlaag op het achterkant
deel, zoals op de afbeelding, en naai vast.
3. Vouw het hengsel omhoog en naai.

Klaar!

op elkaar. Leg er een lint op en naai met
een rechte steek. Strijk de naadtoeslag naar
binnen en naai het lint met de hand op de
naadtoeslag.
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E

B

A

D

C
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