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METAL HOOP 180x130mm – Käyttöohje

Metal Hoop 180x130mm -pakkaukseen sisältyy malline ja neljä 
magneettia.

Kehä on nukkapintainen, mikä estää kankaan liukumisen. Kehässä on 
kohomerkinnät, jotka ilmaisevat kirjonta-alueen keskiosan. Kun sijoitat 
kangasta kehälle, tunnet kohoalueet (kuva A) sormillasi kankaan läpi.

Mallineessa on sekä sentti- että tuumamitat. Mallineessa on myös halkiot, 
joiden läpi voit tehdä merkintöjä vesiliukoisella tussilla (kuva B). Käytä 
näitä merkkiviivoja ohjaimena kirjottavalla kankaalla/vaatteella.

MAgnEETiT
Magneeteilla kangas kiinnitetään kehälle tai pidetään muu kangas 
pois kirjonta-alueelta. Sijoittele magneetit kehälle tasavälein. Silloin 
kirjontatulos on paras mahdollinen. 

Huom: Lisätarvikkeena on saatavana neljän magneetin pakkauksia ( 
620132696, INSPIRA™ Magnet Set 4 kpl). Niiden avulla voit kiinnittää 
kankaan tukevammin kehälle silloin, kun et käytä tarrapintaista 
tukikangasta.

Irrota magneetti kehältä tarttumalla siihen napakasti ja nostamalla 
ylöspäin. Voit myös kääntää magneetin kehän laitaa kohti. Nosta 
magneetti ylös, kun osa siitä on kehän ulkopuolella.

Kun magneetit eivät ole käytössä, niitä kannattaa säilyttää päälletysten 
kuvan mukaisesti (kuva C). Jos säilytät magneetteja kiinni kehässä, ne 
voivat vahngoittaa kehän pehmeää pintaa.

Joidenkin kankaiden pingottaminen on hankalaa, ja kaikkia ei pidä pingottaa ollenkaan, koska se vahingoittaisi 
kangasta. Paksuja ja karheita kankaita on vaikea pingottaa, samoin ohuita ja kiiltäviä. Valmiiden vaatteiden 
pingottaminen on hankalaa saumojen, kapeiden kohtien tai nappien ja niittien takia. Kun käytössäsi on Metal 
Hoop 180x130mm, pingottaminen ei aiheuta ongelmia!

Kun haluat kirjoa tilkkutyön päälle tai muuhun kohteeseen, jonka nurjalle puolelle et halua tukikankaan jäämiä, 
Metal Hoop 180x130mm on oikea ratkaisu! Kirjontaa ilman tukikangasta. 

Useiden kuvioiden tai jatkuvan boordikuvion kirjominen on helppoa. Irrotat vain magneetit ja siirrät kangasta. 
Olet hetkessä valmis kirjomaan seuraavan kuvion. 
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Eri TAPOjA käyTTää kEHää
Hankalasti pingotettavat kankaat ja valmiit vaatteet
Ohuet joustavat kankaat, sametti, mokka, nahka ja 
karheat kankaat ovat hankalia pingotettavia, ja lisäksi 
pingottaminen voi vahingoittaa niitä. Käytä niiden 
yhteydessä tarrapintaista tukikangasta. Se on hyvä 
ratkaisu myös kirjottaessa valmiiseen vaatteeseen, 
kuten jakkuihin, farkkuihin, vyötärökaitaleisiin, 
taskuihin, kauluksiin tai hihoihin.

Suosittelemme INSpIrA™ “Light & Tacky Tear-A-Way™” 
-tukikangasta (620115396). Siinä on hyvä liima, mutta 
se on silti helppo irrottaa kehältä ilman, että siitä jää 
liimajäämiä. 

Aseta Metal Hoop 180x130mm ylösalaisin tasaiselle 
alustalle ja kiinnitä tukikangas kuvan mukaisesti (kuva 
D). Leikkaa tukikangas sopivaan kokoon.

Käännä kehä oikein päin. Anna kehän olla edelleen 
tasaisella alustalle ja asettele kangas/vaate tarrapinnan 
päälle sormin niin, että se tarttuu tukikankaaseen.

Jos kangasta on paljon tai jos kirjot valmiiseen 
vaatteeseen, kiinnitä muu kangas magneeteilla pois 
kirjonta-alueelta (kuvat F, G ja H). 

kirjominen tilkkutyöhön tai paksuun kankaaseen
Jos et voi käyttää vesiliukoista tukikangasta ja/
tai et halua työn nurjalle puolelle tukikangasjäämä 
(esim. tilkkutyöt tai paksut kankaat), voit kirjoa 
kokonaan ilman tukikangasta. Kiinnitä kangas kehälle 
magneeteilla. 

Kun kirjot ilman tukikangasta, suosittelemme 
ylimääräisen magneettisarjan käyttöä (620132696).

Asettele magneetit kuvan mukaisesti (kuva I).
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Pitsi ja irtokuviot
Jos kirjot ohuelle tai läpikuultavalle kankaalle tai teet 
irtokuvioita tai pitsiä, käytä vesiliukoista tukielmua. 
Aseta tukikangas kehälle (suosittelemme INSpIrA™ 
Aqua Magic™ -tukikangasta, 620114396), kangas sen 
päälle ja kiinnitä kangas paikalleen magneeteilla. pitsi 
ja irtokuviot: kirjo suoraan tukikelmulle.

Jos kirjot tavallista paksummalla langalla tai kuviota, 
jossa on erityisen paljon tikkejä (kuten pitsissä), käytä 
kaksinkertaista tukikelmua. Tee harsinommel kuvion 
ympärille, jotta kerrokset eivät pääse liukumaan pois 
paikaltaan (kuva J). 

Käytä mielellään lisämagneetteja (620132696), jotta 
kirjonta onnistuu varmasti.

Peruskirjonta
Metal Hoop 180x130mm sopii myös tavalliseen 
kirjontaan yhdessä irtirevittävän tukikankaan 
kanssa. (Suosittelemme INSpIrA™ Tear-A-Way™ 
-tukikangasta. )

Aseta tukikangas kehän päälle ja sen päälle kirjottava 
kangas. Kiinnitä kangas kehään magneeteilla (kuva 
K). Mitä enemmän tikkejä/mitä suurempi kuvio, sitä 
enemmän magneetteja on hyvä käyttää. Jos kirjottava 
kuvio on hyvin tiivis, suosittelemme myös kankaan 
harsimista kiinni tukikankaaseen.

Boordikuviot
Metal Hoop 180x130mm sopii erinmaisesti 
boordikuvioiden kirjomiseen. Käytä vesiliukoista 
tukikelmua tai irtirevittävää tukikangast. Katso 
pingottamisohje edeltä.

Kirjo ensimmäinen kuvio ja irrota magneetit (kuva 
L). Siirrä kangasta, kunnes neula on vasemman 
kohdistustikin kohdalla (kuva M). Jos koneessasi on 
Design positioning -toiminto, voit sijoittaa kuvion 
sen avulla. Kiinnitä kangas magneetilla kehän 
vasemmalta puolelta (kuva N). Liiku kuviossa, kunnes 
olet oikeanpuoleisen kohdistustikin kohdalla. Säädä 
tarvittaessa kankaan asettelua. Kiinnitä kangas kehään 
lopuilla magneeteilla (kuva O). Jatka kirjontaa.

Huom: Kun on aika vaihtaa puola, nosta paininjalka 
ja irrota kehä varovasti kirjontalaitteesta. Vaihda 
puola ja kiinnitä kehä takaisin.
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