Zweetbandje
Benodigdheden


14 x 140 cm roze badstof



4 klosjes wit overlockgaren



Roze naaigaren dat bij de stof past



Roze rayon borduurgaren 30 wt



Blauw rayon borduurgaren 30 wt



Spelden



Scheurversteviging



Stukje klittenband



Wateroplosbare markeerpen

PFAFF® Accessoires


PFAFF® hobbylock™ of coverlock™



PFAFF® naaimachine



Naaisterrenvoet met IDT™ (820 654 -096)

KNIPPEN
Roze badstof:
1 stuk van 14 cm breed met de lengte van de
omtrek van uw pols plusillu
ongeveer
3 cm
1

Versieren


Trek 3 lijnen met
een wateroplosbare
markeerpen op de
roze stof. Teken de
lijnen over de hele
lengte van de stof met
één lijn in het midden
en aan iedere kant
van de middelste
lijn één lijn op 1 cm
afstand.
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illu 2

Speld een stukje scheurvlieseline op de verkeerde
kant van uw stof onder de getekende lijnen.



Rijg uw machine in met blauw borduurgaren als
boven- en onderdraad. Kies een decoratieve
gebruikt. Klik de
steek. Wij hebben steek
naaisterrenvoet vast.



Naai de decoratieve steek op de gemarkeerde
middellijn.



Rijg uw machine in met roze borduurgaren
illu 3 als
boven- en onderdraad.



Werk de korte zijden af.



Rijg uw machine in met roze naaigaren als bovenen onderdraad. Kies een genaaide zigzagsteek
en naai een steek langs de lange randen om de
illu 4
afwerknaad vast te zetten.



Naai de opening aan de achterkant met de hand
vast.



Stel een rechte steek in en naai het stukje
klittenband vast zoals op de afbeelding te zien is.
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Kies een andere decoratieve steek; wij hebben
gebruikt. Naai de decoratieve steek
steek
rechts van de middelste stekenlijn. Spiegel de
steek en naai deze op dezelfde manier aan de
linkerkant. Scheur de vlieseline weg en strijk.
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Naaien


Stel de overlockmachine in op een 4-draads
overlocksteek en werk de lange zijkanten af.
Vouw aan de beide lange zijden 4 cm naar de
3
verkeerde kant enillustrijk.
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Klaar!
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illu 4

illu 5
Zweetbandje

© 2012 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved. PFAFF, COVERLOCK and HOBBYLOCK are trademarks of KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

illu 2

2

