Flessenhoes
Versier uw flessen in stijl met een zelfgemaakte flessenhoes. De hoezen zijn
van verschillende bedrukte stoffen
gemaakt.
Benodigdheden


(Voor één flessenhoes)



35 x 20 cm van 2 verschillende bedrukte stoffen



40 wt rayongaren



30 wt katoenen garen



Gehaakte bloem (optie)



Stroken opstrijkbare vlieseline

PFAFF® Accessoires


PFAFF® coverlock™ of hobbylock™



PFAFF® naai- en borduurmachine (optioneel)



PFAFF® Embroidery Collection
#378 - Accessorize (optioneel)

#820089-096
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KNIPPEN


Print het patroonbestand en knip het uit; plak
de twee delen aan elkaar.



Controleer voordat u uw stof uitknipt de grootte
van de flessenhoes met een proeflapje. Knip het
proeflapje en speld en naai de zijnaden aan
elkaar met een naadtoeslag van 1 cm. Probeer of
de hoes om uw fles past en pas het patroon indien
nodig aan.



Leg het patroon op de stof, knip een voor- en
achterkant van de twee verschillende stoffen.



Een naadtoeslag van 1 cm is inbegrepen.

NAAIEN




Naai met de overlocksteek langs de boven- en
onderranden. Vouw en pers de randen 1 cm om.
Strijk de vouw vast met een strookje opstrijkbare
vlieseline. Leg de twee delen met de verkeerde
kanten op elkaar en speld vast. Naai de zijnaden
vast met de overlocknaad. Naai de naad aan de
andere kant met een andere kleur. Naai het uiteinde
van de lus met de hand vast.



Versier de voorkant met een gehaakte bloem of maak
uw eigen broche uit de Embroidery Collection #378
Accessorize. U kunt in deze borduurmotievencollectie
uit veel broches kiezen, bijvoorbeeld #6, #17, #20,
#23, #26. Volg voor het maken van de broches de
instructies uit het borduurboekje.

Klaar!

Stel uw overlockmachine in op een 4-draads
brede overlock, rijg rayongaren in de naalden
en katoenen garen in de bovenste en onderste
grijper. Test uw naad eerst op een proeflapje,
stel de spanning bij als dat nodig is.
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