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METAL HOOP 180 x 130 mm – Bruksanvisning

Det følger en mal og fire magneter med Metal Hoop 180 x 130 mm.

Rammen har en veluroverflate for å hindre at stoffet glir. De opphøyde 
markeringene på rammen angir midten av broderområdet. Når du 
plasserer stoffet i rammen, kan du lett kjenne de opphøyde 
markeringene (fig. A) gjennom stoffet med fingertuppene.

Malen viser både tommer og cm. På malen er det også spor som du 
kan lage merker på rammen gjennom, med en vannløselig merkepenn 
(fig. B). Bruk linjene som en veiledning når du skal legge på plass 
prosjektet/stoffet du skal brodere på.

MAgnETEr
Magnetene brukes til å feste stoffet i rammen eller til å holde overflødig 
stoff borte fra broderområdet. Plasser magnetene med jevne mellomrom 
på rammen for å oppnå best mulig resultat. 

Merk: Et ekstra sett på fire magneter fås kjøpt separat, (nr. 620132696, 
INSPIRA™ magnetsett 4 stk.). Disse kan brukes til å feste stoffet enda 
bedre i rammen når du ikke bruker selvklebende stabilisering.

Klem rundt magneten og løft den opp for å fjerne den fra rammen. 
Du kan også vri magneten mot kanten av rammen. Løft den av når en 
del av magneten er utenfor rammen.

Når du ikke bruker magnetene, anbefaler vi at du oppbevarer dem oppå 
hverandre som vist i figuren til høyre (fig. C). Hvis du lar magnetene stå 
på rammen når de ikke er i bruk, kan de skade veluroverflaten på rammen.

Enkelte stoffer er det vanskelig å feste i ramme, og noen bør ikke festes i ramme i det hele tatt, da dette kan skade 
stoffet. Både tykke og grove stoffer og tynne og blanke stoffer kan det være vanskelig å få festet i ramme. Det kan 
være vanskelig eller nesten umulig å få festet ferdige plagg i ramme, på grunn av sømmer, smale partier eller 
knapper/nagler. Når du bruker Metal Hoop 180 x 130 mm vil det ikke være noe problem å feste stoffet i rammen!

Når du ønsker å brodere på quiltearbeider eller andre prosjekter hvor du ikke vil ha rester av stabilisering på 
baksiden, passer det perfekt å bruke Metal Hoop 180 x 130 mm! Broder uten stabilisering. 

Broder flere motiver etter hverandre eller lag endeløse broderier uten problemer, bare fjern magnetene og flytt 
på stoffet. Klar til å brodere neste motiv på en-to-tre! 
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ULikE MåTEr å brUkE rAMMEn På
Stoffer som det er vanskelig å feste i ramme, 
og ferdige plagg
Det kan være vanskelig å feste tynne elastiske stoffer, 
fløyel, semsket skinn, lær og kraftige stoffer i en 
ramme, og stoffet kan bli skadet når du prøver. Bruk 
rammen med selvklebende stabilisering til denne 
typen stoffer. Det er også den perfekte løsningen når 
du broderer på klesplagg som jakker, jeans, linninger, 
lommer, krager eller ermer.

Vi anbefaler bruk av INsPIRA™ ”Light & Tacky Tear-
A-Way™” stabilisering (nr. 620115396). Denne 
stabiliseringen kleber seg godt fast, og det er lett å fjerne 
den fra rammen. Den etterlater seg heller ingen rester.

Legg Metal Hoop 180 x 130 mm opp-ned på et flatt 
underlag og fest stabiliseringen som vist i illustrasjonen 
(fig. D). Klipp stabiliseringen i en passende størrelse.

snu rammen med rettsiden opp. La rammen ligge 
på det flate underlaget, plasser stoffet/plagget på den 
selvklebende overflaten og press med fingrene for 
å feste stoffet til stabiliseringen (fig. E).

Hvis du har mye stoff eller broderer på et ferdig 
klesplagg, bruker du magnetene til å holde det 
overflødige stoffet borte fra broderområdet  
(se fig. F, G og H). 

brodere på quilteprosjekter eller grove stoffer
Når det ikke er mulig å bruke vannløselig stabilisering 
og/eller du ikke vil ha rester av stabilisering på baksiden 
(f.eks. på et quilteprosjekt eller på grove stoffer), kan 
du brodere uten stabilisering. Fest stoffet i rammen med 
magnetene. 

Når du broderer uten stabilisering, anbefaler vi at du 
bruker et ekstra sett med magneter (nr. 620132696).

Plasser magnetene som vist i illustrasjonen (fig. I) for 
å oppnå best mulig resultat.
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blonder og frittstående broderier
Bruk en vannløselig stabilisering hvis du broderer 
på tynne stoffer eller stoffbiter, eller hvis du vil sy 
frittstående broderier eller blonder. Legg stabiliseringen 
på rammen (vi anbefaler INsPIRA™ Aqua Magic™, 
nr. 620114396), legg stoffet oppå stabiliseringen og 
fest det til rammen med magnetene. Broder direkte 
på stabiliseringen når du syr blonder eller frittstående 
broderier.

Bruk to lag med stabilisering når du broderer med 
tykkere tråd eller når du syr et motiv med mange 
sting (for eksempel et blondebroderi). Tråkle rundt 
motivet for å forhindre at lagene med stoff/stabilisering 
forskyver seg (fig. J). 

Bruk ekstrasettet med magneter for å feste ekstra 
godt (nr. 620132696).

Vanlige broderier
Metal Hoop 180 x 130 mm er også egnet for 
brodering med stabilisering som kan rives av. 
Vi anbefaler bruk av INsPIRA™ Tear-A-Way™ 
stabilisering (nr. 620112296).

Legg stabiliseringen på rammen, og legg stoffet oppå. 
Bruk magnetene til å feste stoffet i rammen (fig. K).  
Jo flere sting du syr / jo større motivet er, jo flere 
magneter bør du bruke. Når du syr tette motiver, 
anbefaler vi også at du tråkler stoffet fast til 
stabiliseringen.

Endeløse broderier
Det er enkelt å sy endeløse broderier ved hjelp 
av Metal Hoop 180 x 130 mm. Bruk vannløselig 
stabilisering eller stabilisering som kan rives av, 
og følg anbefalingene over om hvordan du fester 
disse stabiliseringene i rammen.

Broder det første endeløse motivet, og fjern deretter 
magnetene (fig. L). Flytt stoffet til nålen står i 
plasseringspunktet på venstre side av motivet (fig. M). 
Hvis maskinen har Design Positioning, kan du bruke 
denne funksjonen i stedet. Fest stoffet med en magnet 
på venstre side av rammen (fig. N). Gå gjennom 
motivet for å flytte nålen til plasseringspunktet 
på høyre side av motivet. Juster stoffet dersom 
det er nødvendig. Fest stoffet i rammen med de 
gjenværende magnetene (fig. O). Fortsett å brodere.

Merk: Når du skal bytte en tom spole, hever 
du trykkfoten og fjerner forsiktig rammen fra 
broderenheten. Bytt spole og fest rammen igjen.
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