Bloemenarmband
Aanwijzing: Bij enkele motieven in deze collectie worden
unieke, speciale steken en/of technieken gebruikt. Om de
volkomenheid van het design bij het verkleinen, vergroten of
draaien van motieven in uw software te behouden, moeten alle
aanpassingen altijd direct op het beeldscherm worden uitgevoerd.
De onderstaande lijst toont de kleurselectie, de steekvolgorde en de aanbevolen
garenkleurnummers. De meeste nummers hebben betrekking op Isacord garen. Garen
dat met het nummer 20501 begint, heeft betrekking op YLI Fine Metallics, nummer 7 op
Yenmet Metallic, nummer 8 op YLI variaties van multicolor garen en nummer 9 op
Isacord multicolor garen.
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Het motief bevat geen dichte vulling.
Enkele stabiele plaatsen worden niet genaaid.
Het motief is in beide richtingen groter dan 127 mm.
Het motief is in beide richtingen kleiner dan 38,1 mm.

Materiaal
Borduurgaren: Hetzelfde garen in de spoel en de naald.
Naalden: Gebruik een Organ Titanium 80/12 naald, deze heeft een lange levensduur.
Borduurvlies: Wateroplosbaar borduurvlies of wateroplosbaar borduurfolie.
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Voor projecten met 3D applicaties:
⦁ VOOR het inspannen of naaien en snijden 2 lagen van het stevige borduurvlies met
plakspray op de achterkant van de stof plakken. Dit geeft de stof een stevige
structuur.
Algemene werkbeschrijving voor applicaties
⦁ Twee lagen wateroplosbaar borduurvlies in het borduurraam spannen.
⦁ Het borduurraam aan de machine bevestigen en het gewenste motief selecteren.
⦁ De plaatsingssteken borduren. Foto 1
⦁ Een lapje van de applicatiestof op de plaatsingslijnen leggen, zodat de hele
oppervlakte bedekt is.
⦁ De snijlijnen- en afhechtsteken naaien.
⦁ Overtollige applicatiestof zorgvuldig wegknippen. Foto 2
⦁ Het motief afborduren en deze werkwijze bij alle overige lapjes herhalen. Foto 3
⦁ Het borduurraam van de machine en het motief uit het borduurraam nemen.
⦁ Overtollig borduurvlies wegknippen.
⦁ Het resterende borduurvlies uitwassen en de stof laten drogen.
Benodigdheden:
ATTENTIE: De hier vermelde stofafmeting geldt maar voor één en de breedste armband.
⦁ Stevig, wateroplosbaar borduurvlies.
⦁ Een lapje katoen ca. 6,5 cm x 18 cm voor de bovenkant.
⦁ Een lapje katoen of leer ca. 6,5 x 18 cm voor de onderkant.
⦁ Plakspray.
⦁ Isacord borduurgaren.
⦁ Borduurmachine.
⦁ Verschillende armbandsluitingen, bijv. ringetjes, karabijnsluitingen, leren bandjes,
koordjes, etc.
⦁ Sieraadtang.

Borduren en aan elkaar naaien

⦁⦁ Twee lagen stevig, wateroplosbaar borduurvlies inspannen.
⦁⦁ De plaatsingslijnen van het borduurmotief naaien. Foto 1

⦁⦁ Plakspray op de oppervlakte tussen de plaatsingslijnen spuiten. De stof voor de

bovenkant van de armband centraal op de plaatsingslijnen leggen.

⦁⦁ De tweede steekserie van het borduurmotief naaien. Foto 2

⦁⦁ Het borduurraam van de machine verwijderen. De stof langs de buitenrand langs de

snijlijnen afknippen. Foto 3

⦁⦁ De volgende kleuren en steekseries (overeenkomstig de kleurtabel) van het motief op

de armband borduren.

⦁⦁ Het borduurraam van de machine verwijderen en keren. Plakspray op de onderkant

van de armband spuiten. Het lapje voor de onderkant van de armband met de goede
kant naar buiten op de achterkant van het borduurraam leggen. Foto 4
ATTENTIE: Als u wilt, kunt u nu de onderdraad verwisselen, zodat deze bij de laatste
kleur in de steekserie past.
⦁⦁ Het borduurraam opnieuw aan de machine bevestigen. De volgende steekserie
naaien.

⦁⦁ Het borduurraam van de machine verwijderen. De stof langs de buitenrand langs de

snijlijnen afknippen. Foto 5

⦁⦁ Met de volgende kleur wordt de stiksteek genaaid. Indien u de onderdraad nog niet

heeft verwisseld, kunt u dit nu doen. Foto 6

⦁⦁ De laatste steekserie (festonsteek) in de laatste kleur naaien.
⦁⦁ De armband uit het borduurraam nemen. Het overtollige borduurvlies verwijderen en

uitwassen. Foto 7

⦁⦁ Zodra de armband droog is, kunt u de gewenste sluiting bevestigen. De meest

eenvoudige methode is een leren koordje dat u door de openingen trekt en vastbindt.
Foto 8 & 9
⦁⦁ U kunt ook kleine ringetjes aanzetten en deze met een karabijnsluiting vastmaken.
Foto 10
ATTENTIE: Het hier afgebeelde motief dient alleen als voorbeeld en is niet verkrijgbaar
in deze collectie.

