Vaseovertræk
Dekorér dine vaser fantasifuldt ved at
lave et vaseovertræk af stof. Vores
overtræk er lavet af flere forskellige
trykte stoffer.
Det skal du bruge


(Til ét vaseovertræk)



35 x 20 cm af 2 forskellige slags trykte stoffer



Rayontråd i tykkelse 40



Bomuldstråd i tykkelse 30



En hæklet udsmykning af garn (valgfrit)



Strimler af strygbart mellemlæg

PFAFF® tilbehør


PFAFF® coverlock™ eller hobbylock™



PFAFF® sy- og broderimaskine (valgfrit)



PFAFF® broderikollektion
nr. 378 - Accessorize (valgfrit)

nr. 820089-096
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KLIPNING


Udskriv mønstret, og klip det ud. Sæt de to stykker
sammen med tape.



Inden du klipper det trykte stof, skal du kontrollere
størrelsen på vaseovertrækket ved at sy det i nogle
stofrester. Klip stofresterne ud, sæt sidesømmene
sammen med nåle, og sy dem sammen med et
sømrum på 1 cm. Prøv overtrækket på din vase, og
justér mønstret, hvis det er nødvendigt.



Anbring mønstret på stoffet, og klip et forstykke og et
bagstykke af de to forskellige slags stof.



Der er medregnet et sømrum på 1 cm.

SYNING


Indstil din overlock-maskine til 4-trådet bred
overlock. Tråd maskinen med rayontråd i nålene og
bomuldstråd i over- og undergriberne. Sy først en
prøve på en stofrest, og juster spændingen, hvis det
er nødvendigt.



Overlock øverste og nederste kant. Fold kanterne
1 cm ned og pres dem. Stryg sømfix i folden for at
holde stoffet på plads. Anbring de to stykker oven
på hinanden, vrang mod vrang, og sæt dem sammen
med knappenåle. Sy sidesømmene sammen med
en overlocksøm. Skift til en anden farve til sømmen i
modsatte side. Fastgør enden af løkken ved at sy den i
hånden.



Pynt forstykket med en hæklet udsmykning af garn,
eller lav din egen broche ud fra broderikollektion
378, Accessorize. Der er mange brocher at vælge
imellem i broderikollektionen, f.eks. nr. 6, 17, 20, 23
og 26. Følg vejledningen i broderihæftet for at lave
brocherne.

Så er du færdig!
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