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U hebt nodig
Kwik Sew patroon 2589•	

Dunne grijze zijde (zie patroon voor de hoeveelheid)•	

Naaigaren dat bij de stof  past•	

40 wt. Rayon borduurgaren (voor de plooien en de •	
rolzomen)

40 wt. Rayon borduurgaren (voor het borduurmotief)•	

Grijs overlockgaren•	

Spelden•	

HUSQVARNA VIKING® Accessoires
HUSQVARNA VIKING•	 ® HUSKYLOCK™

HUSQVARNA VIKING•	 ® naai- en borduurmachine

50 cm x 5 m INSPIRA® Aqua Magic wateroplosbare •	
versteviging  140002165 (VS) 

 5000031-96 (Europa) 

HUSQVARNA VIKING•	 ® Embroidery Collection 208   
 #920 231-096

HUSQVARNA VIKING•	 ® Endless   
Embroidery Hoop 170 x 100  #920 051-096

Pictogrampen  #412 08 38 -48•	

U kunt deze en nog veel meer accessoires vinden in de 
HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires 
of  op onze website www.husqvarnaviking.com. Ze zijn te 
koop bij uw plaatselijke HUSQVARNA VIKING® dealer.

Knip het patroon van de top en de shorts uit in de juiste maat.

Een naadtoeslag van 6 mm is in het patroon inbegrepen

Knippen
Knip alle delen van de grijze zijde, behalve de 
schouderbandjes en het voorkantdeel. Voordat u het 
voorkantdeel van de top uitknipt, naait u namelijk eerst de 
plooien erin 

Knip alle delen schuin van draad uit de stof  om een 
gegolfde rand te krijgen aan de top en de shorts.

Borduren
Kanten schouderbandjes:

Stel uw naai- en borduurmachine in op borduren. 

Rijg de machine in met borduurgaren als bovendraad 
en onderdraad op de spoel. Klik uw “R”-naaivoet op 
de machine.

Span wateroplosbare versteviging in de 170 x 100 Endless 
Hoop. Kies motief  nr. 5. 

Borduur het motief  volgens de instructies in het 
borduurboekje.

Borduur nog meer kant voor de schouderbandjes in de 
Endless hoop. 

Herhaal het motief  totdat u de gewenste lengte hebt 
bereikt. Wanneer u klaar bent, spoelt u het borduurmotief  
uit in lauw water om de versteviging te verwijderen. Laat 
drogen en pers al het kant plat.
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Naaien
Top:
Plooien: Meet, markeer en naai de plooien in het 
voorkantdeel voordat u de delen van de top uitknipt. 
Markeer de vorm van de halsopening met behulp van 
een pictogrampen en het patroondeel van de voorkant. 
Begin in het midden van de halsopening en markeer 
de plaatsen van 5 plooien met 2 cm afstand ertussen, 
zoals op de afbeelding.  

Stel uw HUSKYLOCK™ in op een 3-draads smalle rand. 
Schakel het mesje uit. Rijg de machine in met 40 wt. 
borduurgaren. Vouw de stof  langs de gemarkeerde lijn 
met de verkeerde kanten op elkaar en pers. Naai een 
smalle rolzoom langs de gevouwen rand. Naai op dezelfde 
manier een smalle rolzoom langs alle gemarkeerde lijnen. 
Leg het patroondeel op de stof  met plooien. Leg het 
midden van de voorkant goed op elkaar en knip het 
voorkantdeel uit. 

Rolzoom: Werk de zoom van de top en de shorts af  met een 
3-draads rolzoom. Stel uw HUSKYLOCK™ in op een 
3-draads rolzoom. Schakel het mesje in en naai een rolzoom 
langs de rand van de naad, waarbij de stof  wordt afgesneden. 

Voor een golvende rand: Verlaag de instelling van het 
differentieeltransport of  trek lichtjes aan de stof  voor de 
naaivoet.	Probeer	dit	eerst	uit	op	een	proeflapje	voordat	u	
uw kledingstuk gaat naaien.

Maak de top en de shorts af  volgens de naai-instructies 
van het patroon.

Klaar!
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