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METAL HOOP 180x130 mm – Gebruiksaanwijzing

Bij uw Metal Hoop 180x130 mm worden een sjabloon en vier magneten 
geleverd.

De borduurring heeft een stroef oppervlak zodat de stof niet wegglijdt. 
De borduurring heeft hoger liggende markeringen die het midden van het 
borduurgebied aangeven. Wanneer u de stof in de borduurring plaatst, kunt 
u de hoger liggende markeringen (afb. A) goed door de stof heen voelen met 
uw vingertoppen.

De maten op het sjabloon zijn zowel in inches als in cm aangegeven. Het 
sjabloon heeft ook openingen waardoor u markeringen op de borduurring 
kunt zetten met een wateroplosbare markeerpen (afb. B). Gebruik de lijnen 
als geleider bij het uitlijnen van uw project/stof die u wilt borduren.

MAgnETEn
De magneten worden gebruikt om de stof aan de borduurring te bevestigen 
of om een teveel aan stof uit de buurt van het borduurgebied te houden. 
Plaats de magneten op gelijkmatige afstanden op de borduurring voor de 
beste borduurresultaten. 

Let op: Er is een extra set van vier magneten beschikbaar als optioneel 
accessoire (#620132696 INSPIRA™ magneetset, 4 st). Deze kunnen worden 
gebruikt om de stof steviger aan de borduurring te bevestigen wanneer u geen 
plakversteviging gebruikt.

Om de magneten van de borduurring te verwijderen, knijpt u rondom de 
magneet en tilt u deze omhoog. U kunt de magneet ook omlaag draaien naar 
de rand van de borduurring toe. Til de magneet eraf wanneer een deel van 
de magneet buiten de borduurring is.

Als u de magneten niet gebruikt, raden we aan ze bovenop elkaar te 
bewaren, zoals rechts is afgebeeld (afb. C). Als u de magneten op de 
borduurring laat zitten wanneer ze niet worden gebruikt, kunnen ze het 
oppervlak van de borduurring beschadigen.

Sommige stoffen zijn moeilijker in de borduurring te spannen dan andere of mogen helemaal niet in de borduurring 
worden gespannen, omdat de stof daardoor kan beschadigen. Dikke stugge stoffen, maar ook dunne gladde stoffen, zijn 
vaak lastig om in de borduurring te spannen. Kant-en-klare kledingstukken zijn vanwege naden, smalle delen of knopen 
vaak niet of moeilijk in de borduurring te spannen. Als u de Metal Hoop 180x130 mm gebruikt, is het spannen geen 
probleem meer!

Wanneer u op quilts wilt borduren of op andere projecten waarvan u niet wilt dat er resten versteviging op de achterkant 
komen, is de Metal Hoop 180x130 mm perfect! Borduren zonder versteviging. 

Meerdere borduurmotieven na elkaar borduren of doorlopende borduurmotieven maken is niet moeilijk: u verwijdert dan 
gewoon de magneten en u verplaatst de stof. In recordtempo bent u klaar om het volgende borduurmotief te borduren! 
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vErscHiLLEndE MAniErEn OM dE 
bOrduurring TE gEbruikEn
Moeilijk in de borduurring te spannen stoffen en 
kant-en-klare kledingstukken
Dunne elastische stoffen, fluweel, suède, leer en stugge 
stoffen zijn moeilijk in de borduurring te spannen en de 
stof kan door het opspannen beschadigen. Gebruik voor 
dat soort stoffen de borduurring met plakversteviging. 
Dit is ook de perfecte oplossing voor borduren op 
kledingstukken als jasjes, jeans, taillebanden, zakken, 
kragen of mouwen.

We raden het gebruik van InsPIrA™ “Light & Tacky 
Tear-A-Way™” versteviging aan (#620115396). Deze 
versteviging plakt goed en is eenvoudig van de 
borduurring te verwijderen zonder resten achter te laten.

Leg de Metal Hoop 180x130mm ondersteboven op een 
vlakke ondergrond en bevestig de versteviging zoals te zien 
is (afb. D). Knip de versteviging in een geschikte maat.

Keer de borduurring met de goede kant omhoog. Laat de 
borduurring op de vlakke ondergrond liggen, leg de stof/
het kledingstuk op het klevende oppervlak en druk de 
stof met uw vingers vast op de versteviging (afb. E).

Als u veel stof heeft of als u op een kant-en-klaar 
kledingstuk borduurt, gebruikt u de magneten om de 
overtollige stof uit de buurt van het borduurgebied te 
houden (zie afb. F, G en H). 

borduren op quilts of op dikke stoffen
Als u geen in water oplosbare versteviging kunt 
gebruiken en/of u geen resten versteviging op de 
achterkant wilt hebben (bijv. op een quilt of op dikke 
stoffen), kunt u borduren zonder versteviging. Bevestig 
de stof met de magneten aan de borduurring. 

Als u zonder versteviging borduurt, raden we aan een 
extra set magneten te gebruiken (#620132696).

Plaats de magneten zoals op de afbeelding (afb. I) 
voor de beste resultaten.
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Afb. F - MouwF

Afb. G - ZakG

Afb. H - KraagD
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kant en vrijstaande borduurmotieven
Als u op dunne of gladde stoffen borduurt of als u 
vrijstaande borduurmotieven of kant wilt maken, 
gebruikt u een in water oplosbare versteviging. Leg de 
versteviging op de borduurring (wij bevelen InsPIrA™ 
Aqua Magic™, #620114396, aan), leg de stof op 
de versteviging en bevestig die aan de borduurring 
met de magneten. Borduur voor kant en vrijstaande 
borduurmotieven direct op de versteviging.

Als u borduurt met dikker garen of als u een 
borduurmotief borduurt dat veel steken heeft (zoals 
een kantborduurmotief), gebruik dan een dubbele 
laag versteviging. rijg rondom het borduurmotief 
om te voorkomen dat de lagen stoffen/versteviging 
verschuiven (afb. J). 

Gebruik de optionele set magneten voor extra veiligheid 
(#620132696).

standaardborduurmotief
De Metal Hoop 180x130mm is ook geschikt voor 
borduurmotieven met scheurversteviging. We raden het 
gebruik van InsPIrA™ Tear-A-Way™ versteviging aan 
(#620112296).

Leg de versteviging op de borduurring en leg de 
stof erop. Gebruik de magneten om de stof aan de 
borduurring te bevestigen (afb. K). Hoe meer steken/
hoe groter het borduurmotief, hoe meer magneten u 
moet gebruiken. Voor dichtere borduurmotieven raden 
we ook aan de stof aan de versteviging vast te rijgen.

doorlopend borduurmotief
Doorlopende borduurmotieven zijn eenvoudig te maken 
met de Metal Hoop 180x130mm. Gebruik in water 
oplosbare versteviging of scheurversteviging; volg 
bovenstaande aanbevelingen voor het spannen met deze 
soorten versteviging.

Borduur het eerste doorlopende borduurmotief en 
verwijder dan de magneten (afb. L). Verplaats de stof 
totdat de naald in de linker positiesteek staat (afb. M). 
Als uw machine Design Positioning heeft, kunt u dat 
gebruiken. Bevestig de stof met een magneet aan de 
linkerkant van de borduurring (afb. n). Loop door het 
borduurmotief om de naald naar de rechter positiesteek 
te brengen. Pas indien nodig de stof aan. Bevestig de 
stof met de resterende magneten aan de borduurring 
(afb. O). Ga verder met borduren.

Let op: Om een lege spoel te vervangen, brengt u de 
naaivoet omhoog en verwijdert u de borduurring 
voorzichtig van de borduureenheid. Vervang de spoel  
en plaats de borduurring terug.
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