Just SEW It!

Spelen met
steken

~
~
~

Voor u begint....
Steekrecepten
Hoekstiksels

Spelen met steken
Naaimachinesteken zijn leuk om te gebruiken als decoratie en versiering op
bijna elk soort project. Van een blouse tot een getailleerd jasje tot een praktische portemonnee, (sier)steken kunnen worden gebruikt voor het creëren
van een bepaalde stijl. U kunt ze gebruiken zoals ze in de machine geprogrammeerd staan of, voor nog meer creatieve mogelijkheden, probeer eens
om ze te veranderen en speel met de steken zoals op de volgende pagina’s
aangegeven staat.
De volgende steektechnieken zijn beschreven:
 Voor u begint......
 Steekrecepten
 Bijzondere steken

Voor u begint.....
Naaivoeten
De keuze van de naaivoet voor het maken van decoratieve steken is
afhankelijk van de steek die geselecteerd is en hoe de steken t.o.v.
elkaar geplaatst gaan worden op het project. Sommige naaivoeten zijn
transparant of zijn heel open voor beter zicht op het naaigebied, hebben soms markeringen of inkepingen als hulp voor het perfect uitlijnen
van de steken. Sommige zijn gemaakt voor dikke satijnsteken terwijl
andere beter geschikt zijn voor open steken waarbij het garen minder
dicht opeen zit.
De volgende naaivoeten zijn zeer geschikt voor het maken van decoratieve steken:
 Open borduurvoet #20/20C/20D: Geschikt voor de meeste steken.
De zool heeft een wigvormige uitsparing voor dikke satijnsteken;
het open deel aan de voorkant zorgt voor goed zicht en de inkepingen aan elke kant helpen bij het uitlijnen van de steken.
 Terugtransportvoet met transparante zool #34/34C/34D: Geschikt
voor open steken maar niet voor satijnstiksels. De transparante
zool zorgt voor goed zicht en de rode markeringen maken het uitlijnen van de steken eenvoudig.
 Borduurvoet met transparante zool 39/39C: De zool van de
naaivoet is hetzelfde als van naaivoet #20 waardoor deze goed te
gebruiken is voor de meeste steken, ook voor dikke satijnstiksels;
de transparante zool zorgt voor goed zicht en de rode markeringen
maken het uitlijnen van de steken eenvoudig.
 Open borduurvoet met glijzool #56: Een naaivoet zoals voet #20 met één extra—de zool is gecoat zodat deze makkelijk
glijdt over materialen als vinyl en leer zonder te plakken.

Garenkeuze
Bijna elk type garen kan gebruikt worden voor decoratieve steken, afhankelijk van de gewenste uitstraling. Polyester, rayon
katoen en zijde zijn goede keuzes; elke van deze garens heeft zijn eigen look. Polyester en rayon borduurgarens hebben
beide veel glans maar polyester is sterker en meer geschikt voor siersteken op kleding dan rayon. Katoen heeft een zachtere
uitstraling en ligt vaak hoger op de stof maar heeft meestal niet dat glanzende wat rayon of polyester borduurgarens hebben. Zijde is een sterk garen dat wordt gebruikt voor machinaal vastrijgen (basting) en decoratief werk. Het gewicht van het
garen kan het uiteindelijke steekbeeld ook beïnvloeden; hoe hoger het nummer, hoe fijner
het garen en, natuurlijk, hoe lager het nummer, hoe dikker het garen.

Naald opties
Met een scherpe punt kan het meest nauwkeurig gewerkt
worden en deze soort werkt het beste bij decoratieve stiksels op
geweven stoffen. Microtex en borduurnaalden hebben scherpe
punten en zijn goed voor het naaien van steekpatronen. Kies een
dikte die past bij de stof en de versteviging.
Versteviging
Als de stof niet stevig genoeg is, moet deze op de één of andere
manier verstevigd worden om toch een stevige basis te vormen
voor het stiksel. Tussenvoering, versteviging en tussenvulling kunnen allemaal hiervoor gebruikt worden (apart of een combinatie
van deze drie), afhankelijk wat voor het project nodig is. De volgende soorten versteviging zijn mogelijk:
 Scheurvlies—makkelijk te verwijderen, dit type versteviging is
beschikbaar in dunne, medium en zware kwaliteit. Sommige
verstevigingen blijven zitten maar worden zachter na wassen.
 Knipvlies – een niet-rekbare versteviging, knipvlies blijft op
het project zitten maar kan kort naast het stiksel worden afgeknipt.
 Uitwasbaar vlies—dit wordt gebruikt als de versteviging niet
kan blijven zitten, deze versteviging moet zover mogelijk
weggeknipt worden voor het project uitgewassen wordt.
Machine opties
Bij het maken van decoratieve stiksels, bieden de creatieve functies op de machine (per model verschillend) nog meer mogelijkheden.
 Patroon Begin – D.m.v. één druk op de knop begint het patroon weer exact bij het begin. Dit is belangrijk bij het maken
van rijen decoratieve steken. Als Patroon Begin niet op de machine voorzien is, kies eenvoudig de steek opnieuw; de machine zal starten aan het begin van de steek.
 Spiegelen (horizontaal en verticaal) – spiegel het stiksel naar
één of beide kanten waardoor het steekbeeld van het stiksel
verandert; heel leuk bij stiksels die tegenover elkaar liggen.
 Patroon Verlenging – Vergroot het stiksel in de lengte in stappen van 1% met een maximum van 100%. Er zullen steken
worden toegevoegd zodat de steekdichtheid van het stiksel
behouden blijft.
 Patroon Einde – Geen half afgewerkte patronen meer; de machine stopt pas als het stiksel klaar is. Bijzonder handig bij het
maken van stiksels bij hoeken.
 Patroon Herhalen – Programmeer de machine om te stoppen
na 1 – 9 herhalingen. Werkt zowel met een enkele siersteek
als met steekcombinaties.
 Memory/Combinatie Modus – Combineer twee of meer
steken om een patroon te maken buiten de voorgeprogrammeerde steken uit de machine.
 Naaldstop Boven/Onder – Voor ultieme controle, schakel de
naaldstop onder in zodat de naald altijd in de stof steekt als de
machine stopt.
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Steekrecepten
Maak zelf decoratief band met sierlijke steken m.b.v. de verscheidenheid aan “ingredïënten” uit het sierstekenmenu van uw
machine. Uw recept kan zo eenvoudig of complex zijn als u zelf
wilt, gebruik uw favoriete steken of experimenteer met nieuwe!

Machine-instellingen
 Borduurvoet met transparante zool #39/39C of Open
borduurvoet #20/20C/20D
 Gewenste steken
 Naaldstop onder geactiveerd

Stap 1
Bereidt de stof voor met tussenvoering, tussenvulling en/of versteviging indien nodig.
Stap 2
Gebruik een textielstift, trek een verticale lijn om het midden van
de steekcombinatie aan te geven; trek een horizontale lijn om het
begin van elke verticale lijn aan te geven.
Stap 3
Plaats de borduurvoet met transparante zool #39/#39C aan de
start met de rode zijmarkeringen in lijn met de horizontale lijn. De
rode lijn in het midden van de naaivoet komt op de verticale lijn
op de stof. Bij de getoonde combinatie zijn de eerste twee siersteekcombinaties naast elkaar gemaakt en de laatste daarbovenop gestikt. Hierbij loopt de de binnenkant van de linker voorpunt
van de naaivoet gelijk met de getekende lijn.
Stap 4
Na het stikken van de eerste lijn, plaats de naaivoet weer op het
startpunt waarbij weer de rode zijmarkeringen gelijk staan met de
horizontale lijn. Stik de tweede lijn waarbij de getekende middenlijn gelijk loopt met de binnenkant van de rechterpunt van de
naaivoet (zie eerste foto hiernaast) .
Stap 5
Ga door met stikken zoals aangegeven op het schema hiernaast
waarbij telkens twee lijnen met dezelfde steek gemaakt worden
en dan pas de volgende steek.
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Steekrecepten, vervolg
Naaitips
Maak een “Stekenboek” waarbij alle steken die in uw machine zitten, uitgewerkt zijn. Dit is erg handig bij het maken
van een selectie als u een nieuwe stekencombinatie wilt
maken.
Naai op halve snelheid om gemakkelijker de lijnen te volgen.
Open borduurvoet met glijzool #56 heeft een coating aan
de onderkant waardoor deze makkelijk over leer, plastic en
vinyl gaat.
Maak altijd een proeflapje om te zien of de volgorde en de
ruimte tussen de steken naar wens is. Door dit proeflapje
te maken weet u ook of u de juiste tussenvoering, tussenvulling of versteviging gebruikt.
De verticale lijn om het midden van de steekcombinatie
aan te geven en de horizontale lijn die het begin van elke
verticale rij markeert, zijn belangrijk voor het plaatsen van
de steekcombinatie. Het tekenen van extra verticale lijnen
kan een hulp zijn bij het plaatsen en bij het recht houden
van de stiksels.
De meeste stiksels zullen direct naast de vorige gemaakt
worden. Gebruik de buitenkant van de naaivoet om ruimte
te creëren tussen de stiksels en de binnenkant van de punt
van de naaivoet en maximale steekbreedte om de stiksels
direct naast elkaar te plaatsen.
Extra stiksels kunnen worden toegevoegd bovenop eerdere
stiksels. Eventuele onregelmatigheden kunnen hiermee
verdoezeld worden. Gebruik de Spiegelfunctie wanneer
twee lijnen van het stiksel tegenover elkaar moeten
komen.
Maak steekcombinaties of enkele rijen steken op patchwork om naden te verbergen en om het geheel een bijzondere uitstraling te geven.
Bevestig kleine knopen of kralen als extra decoratie.

Hoekstiksels
Elke lijn van decoratieve steken is opgebouwd uit één patroon of
motief wat telkens herhaald wordt. Gebruik één patroon en draai
dit telkens 90° waardoor een heel nieuw beeld ontstaat.

Machine instellingen
 Borduurvoet met transparante zool #39/39C
 Gewenste steek (zie voorbeelden hieronder)
 Patroon einde of Patroon herhaling 1
 Naaldstop beneden geactiveerd
Stap 1
Verstevig de stof indien nodig. Teken één of meer verticale
geleidelijnen en één of meer horizontale geleidelijnen op de
stof.
Stap 2
Stik het eerste patroon, de machine stopt automatisch aan het
eind van het patroon (met de naald in de stof). Let op de rand
van de naaivoet en houdt deze parallel aan de geleidelijn.
Stap 3
Draai de stof 90° en stik het patroon tot de machine stopt,
houdt weer de rand van de naaivoet parallel aan de geleidelijn.
Stap 4
Ga door met het stikken tot u 4 patronen heeft om het ontwerp af te maken.
Stap 5
Om een ander beeld te krijgen, draai de stof tegen de klok in.
Tips
Probeer een aantal patronen en draai deze in beide richtingen
voor variatie.
Naai op halve snelheid voor meer controle.
Om snel te kunnen werken, gebruik Patroon einde en de Aan/
Uit schakelaar (niet het pedaal) indien mogelijk zo dat de machine exact aan het einde van het patroon stopt. Met de functie Naaldstop beneden geactiveerd, zal de machine stoppen
met de naald in de stof, klaar om de stof te draaien.
Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog te zetten
zonder uw handen te hoeven gebruiken. U kunt hierdoor
makkelijk de stof draaien en uw handen aan de stof houden
waardoor u altijd controle houdt.

Met de klok
mee

Tegen de klok in

Draai 90º na het naaien van elk patroon. De
draairichting kan met de klok mee of tegen
de klok in, afhankelijk van de gewenste
uitstraling.

