hobbylock 2.0
™

Lycra top

Benodigdheden
•

PFAFF® hobbylock™

• Vogue-patroon 7799 deel B
• Roze lycra stof volgens het patroon
• 15 x 40 cm roze lycra stof met structuur
• 3 m turquoise zijden lint, 3 mm breed
• 4 klosjes roze overlockgaren
• Donkerblauw rayon borduurgaren
• 3 klosjes middenblauw rayon borduurgaren
• Spelden
• 1 kleine veiligheidsspeld

Papieren patroon
Knip de benodigde patroondelen van het patroon van de top uit. Controleer op het patroon of de
naadtoeslagen zijn inbegrepen. Voeg 1,5 cm naadtoeslag toe als dat niet het geval is.
Maak de volgende aanpassingen aan het patroon:
1. Knip 6,5 cm weg in de zijnaden.

illu 2

illu 2a

illu 1

Om het patroondeel van het nieuwe zijstuk te maken: knip de
naadtoeslag van 1,5 cm van de zijkant
weg, van alle delen.
illu 2a
illu 2
illu 1
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illu 3
illu 4
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illu 3
illu 4
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illu 1

Plak de zijnaden met plakband aan elkaar om het nieuwe patroondeel van het zijstuk te maken.
Voeg een naadtoeslag van 1,5 cm toe aan de nieuwe zijnaden.
illu 2a

2. Kort het patroondeel van de mouw in tot de gewenste lengte.

Knipinstructies

Knip de patroondelen van de voorkant, achterkant en de mouwen uit de roze lycra.
Knip 2 zijstukken uit de roze lycra met structuur.

Versieren

illuRijg
2

uw overlockmachine
in met middenblauw borduurgaren. In uw
illu 2a
gebruikershandleiding vindt u de instructies voor het instellen van de machine voor
een 3-draads flatlocknaad. Naai gelijkmatig verdeeld drie verticale naden op de
zijstukken. Verdeel het zijden lint in 6 gelijke stukken. Rijg de zijden linten met
behulp van het veiligheidsspeldje in de flatlocknaad.
illu 3

5” (13cm)

Zet de linten aan de boven- en
onderkant vast met een rechte steek.

Naaien

Stel uw overlockmachine in voor een 3-draads
overlocknaad, rijg de machine in met donkerblauw
borduurgaren. Naai de zijstukken tussen de voor5” (13cm)
en de achterkant, met de verkeerde kanten op
elkaar.
Naai de top verder af volgens de naai-instructies
illu het
4 patroon.
van
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