Kjole
Tips til creative™ 2.0 kjole
For at lave creative™ 2.0 kjolen og den meget
tynde overkjole skal du bruge et mønster til en
ærmeløs kjole, eksempelvis Kwik Sew 2517.
Kjolen er lavet i to lag. Den yderste kjole er
lavet af gennemsigtigt organzastof, og kjolen
nedenunder er lavet af let satin. Den yderste
kjole laves en smule større end under-kjolen. Du
skal bruge en lynlås midt på ryggen, hvis du
bruger et stof, som ikke kan strækkes.
Satinkjolen er lavet med en rund, nedringet
halsudskæring og er ærmeløs.
Den gennemsigtige overkjole er lavet med en
høj hals i form af en turtleneck, og vi har tilføjet
et gennemsigtigt flagrende ærme.

Vliseline i kraven
ó

Vælg en tynd, strygbar vliseline og sæt den
på kravens vrang i henhold til producentens
vejledning.

Brodering på et meget tyndt stof
ó

Brug en broderinål i størrelse 75.

ó

For at sikre, at broderiet bliver korrekt
placeret på dit tøj, skal du først brodere
stoffet og derefter klippe stykkerne ud efter
dit mønster.

ó

Test altid broderiet med det stof, det
stabiliseringsmateriale og de brodértråde,
du skal bruge, inden du påbegynder
arbejdet.

ó

Montér stoffet med vandopløseligt
stabiliseringsmateriale nedenunder og brug
fiberrammen creative Hoop Magic til at
holde det meget tynde stof fast og undgå,
at det skrider.

ó

Vælg motivet Royal Chic, som er inkluderet
i din creative™ 2.0 sy- og broderimaskine.

Syning

Når du er færdig med at brodere,
skal du klippe det overskydende
stabiliseringsmateriale rundt om motivet
væk. Skyl det bort i lunkent vand eller i
henhold til producentens instruktioner.

Sådan laver du ærmet

Sy ærmet rundt om halsudskæringen, og
sørg for, at skuldermarkeringen passer til
skuldersømmen, inden du syr kraven fast.

Eftersom meget tynde stoffer har en
tendens til at glide, hjælper det at sætte
knappenålene meget tæt, så lagene
ikke forskubbes. Sørg for at bruge IDT™funktionen på maskinen.

ó

Den bedste søm til overkastning
af rå kanter på tynde stoffer er en
overlock, hvor der bruges en tre-trådet
overkastningssøm. Hvis du ikke har en
overlock, kan du bruge tre-trins zigzagsømmen på din symaskine og trykfod
nr. 3.

ó

Fold kanterne på det tynde stof, og pres
kanten 1,5 cm. Sy rundt om kanten med
en smal tretrins zigzag-søm og klip det
overskydende stof på bagsiden væk.

Så er du færdig!
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ó

Lav en mønsterdel til ærmet i henhold til
vejledningen på tegningen. Du behøver ikke
at lave det nøjagtigt som på tegningen, men
må gerne være kreativ, når du laver ærmet.
Dette er et forslag til, hvordan det kan se
ud. Bortset fra formen på halsudskæringen,
som du skal kopiere fra dit mønster, behøver
du ikke at lave ærmet nøjagtigt som på
layoutet.
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