Koord-inzetstuk
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Compatible with #72

Informatie
Leveringspakket
• 1× koord-inzetstuk, diameter 1,4 mm (zonder markering)
• 1× koord-inzetstuk, diameter 1,8 mm (2 markeringen)
• 1× koord-inzetstuk, diameter 2,2 mm (3 markeringen)
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Toepassing
• Voor het vastnaaien van wol, garen en koord.
• Voor het quilten uit de vrije hand of het quilten met sjablonen.
Voor uw veiligheid
Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.

Werkwijze
3
Koord vastnaaien
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Naaien voorbereiden
> Duw het koord-inzetstuk van onder in de opening van de naaivoetzool.
> Zet de transporteur omlaag.
> Bevestig de naaivoet aan de machine en selecteer deze, indien mogelijk, op
de machine.
> Stel de naaivoetzool met het instelwieltje op de naaivoet in, zodat de naaivoet goed over het koord glijdt.
> Bevestig een naald die bij het koord past. Gebruik naalden met een maximale dikte van 90.
> Kies een rechte steek met een kleine steeklengte.
Koord-inzetstuk toepassen
> Leg de stof onder de naaivoet.
> Naai een steek, zodat de onderdraad omhoog komt.
> Trek het koord achter de bovendraad door, zodat een lus ontstaat.
> Fixeer het koord bij naadbegin door de lus naar voren op de stof te trekken, vast te houden en een steek te naaien. (Afb. 1)
> Zet de naaivoet omhoog en trek het koord voorzichtig door de opening
van de naaivoetzool. (Afb. 2)
> Schuif de stof in de gewenste startpositie, zet de naaivoet omlaag en begin
met naaien. Leg voldoende afgewikkeld koord op de stof en laat dit losjes
door de opening van de naaivoetzool glijden. (Afb. 3)
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> Geleid het koord vanaf de voorkant in naairichting (Afb. 4). Bij zeer stijf
koord dat gemakkelijk verdraaid of lussen vormt, moet dit achter de naaivoet worden geleid (Afb. 5). Let erop, dat de naald correct in het koord
steekt.
Tips
> Kies een koord-inzetstuk dat bij het koord past. Als het koord in verhouding te dik is, klinkt tijdens het quilten een hamerend geluid. Als een koord
in verhouding te dun is, kunnen steekfouten ontstaan.
> Gebruik de stiksteek-steekplaat voor een optimaal resultaat.
> Zet, indien mogelijk, de naadstoppositie op «Naaldstand onder». Op deze
wijze kan na het plaatsen van de stof op dezelfde plek verder worden genaaid.
> Beperk op- en neerwaartse bewegingen van de naaivoet zoveel mogelijk.
Stel hiervoor de naaivoetdruk op de machine op een waarde van 0 of kleiner in.
> Teken met stofkrijt of een markeerstift op de stof voor hoe het koord moet
worden vastgenaaid.
> Gebruik geen zeer dikke wol en geen koord met knoopjes of verdikkingen.
> Gebruik monofilgaren als de steken nauwelijks zichtbaar mogen zijn.
> Als de naald niet in het koord steekt, moet de naaivoet lager worden ingesteld.
> Als de naaivoet niet over de stof glijdt, moet deze hoger worden ingesteld.
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