hobbylock 2.0
™

Lycra top

Det skal du bruge
•

PFAFF® hobbylock™

• Vogue-mønster 7799 B
• Pink lycrastof i henhold til mønstret
• Pink lycrastof med struktur 15 x 40 cm
• 3 m turkis silkebånd, 3 mm
• 4 trådruller pink overlocktråd
• Mørkeblå brodértråd af rayon
• 3 trådruller mellemblå brodértråd i rayon
• Knappenåle
• 1 lille sikkerhedsnål

Papirmønster
Klip de mønsterstykker ud, som du skal bruge ud fra blusemønsteret. Tjek dit mønster for at sikre,
at der er medtaget sømrum. Hvis ikke, skal du lægge et sømrum på 1,5 cm til.
Foretag følgende justeringer af mønstret:
1. Skær 6,5 cm væk fra hver sidesøm.

illu 2

illu 2a

illu 1

For at lave den nye indsatsmønsterdel skal du klippe sømrummet på
1,5 cm i siden væk fra hvert stykke.
illu 2a
illu 2
illu 1
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illu 1

Tape de to sidesømme sammen for at lave den nye indsatsmønsterdel.
Tilføj et sømrum på 1,5 cm til de nye sidesømme.
illu 2a

2. Afkort mønstret til ærmet til den ønskede længde.

Klippevejledning

Klip forstykket, bagstykket og ærmerne ud af pink lycrastof. Klip 2 sideindsatsdele
ud af det pink lycrastof
med struktur.
illu 2a

illu 2

Dekorering

Tråd overlock-maskinen med mellemblå brodértråd. Se brugervejledningen for
at få en vejledning i at indstille maskinen til 3-trådet flatlocksøm. Sy tre lodrette
sømme på sideindsatsstykkerne. Del silkebåndet i 6 lige store stykker. Tråd
silkebåndene ind i flatlocksømmen med den lille sikkerhedsnål.
illu 3

Fastgør båndene med en ligesøm i
øverste og nederste kant.
5” (13cm)

Syning

Indstil overlock-maskinen til 3-trådet overlocksøm,
og tråd maskinen med mørkeblå brodértråd.
5” (13cm) Sy
indsatsstykkerne mellem for- og bagstykket, vrang
mod vrang.
Sy blusen færdig ifølge syvejledningen til mønstret.
illu 4
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