
 Muggvärmare

Välj ett tvättbart tyg och klipp till en bit 
med rätt höjd och omkrets plus sömsmån 
till den aktuella muggen.

Välj ut ett fint band att skriva gästernas 
initialer på. Använd någon av de färdiga 
typsnitten i SAPPHIRE™.

Använd brodertråd av rayon för att få ett 
elegantare resultat.

SIDLEDES SÖMNAD
Fyll tyget vertikalt med vackra sidmatningssömmar. Vi använde söm G:3. Sid
matningssömmar finns bara på symaskinen SAPPHIRE™ 960Q. Använd någon av 
maskinens 7 mm dekorsömmar om du syr med SAPPHIRE™ 930.

Använd den flerlinjerade dekorationsfoten 413337145 för att se till att avståndet 
mellan sömmarna blir precis så stort som du vill.

SKIMRANDE KNAPPAR
Välj ut olika sorters knappar. Sätt på knappfot med place
ringsguide 412934545. Sy på knapparna på muggvärmaren 
snabbt och enkelt med programmet för att sy i knappar.

ELEGANTA BAND
Använd ett vackert band. Sy fast det på mugg
värmaren med en smal sicksacksöm för att 
behålla elasticiteten. Vill du få ännu mer 
glamour känsla kan du sy bandet flera varv runt 
muggvärmaren.
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TIPS OCH RÅD



DEKORSÖMMAR
Dekorera muggvärmaren med dina favoritsömmar. Vi använde söm B:36 
och F:17 (modell 960Q)/1:55 och 3:55 (modell 930) med en raksöm. Till 
söm B:36/1:55 använde vi dessutom spegelvändningsfunktionen för att 
ändra sömmens riktning.

Använd den flerlinjerade dekorationsfoten 413337145 för att se till att av
ståndet mellan sömmarna blir precis så stort som du vill.

AVSMALNANDE SÖMMAR
Använd taperingfunktionen på SAPPHIRE™ 960Q för att sy unika varianter 
av dina favoritsömmar. 

Den avsmalnande sömmen är skapad med programmering av söm B:3 
med 60° avsmalnande vinkel i slutet. Sömmarna bredvid är B:24 med 30° 
vinkel. Du kan till och med programmera in trådfästning och stopp i slutet 
av sekvensen. 

Mellan taperingsömmarna har vi sytt en knutsöm (H:9). Bäst resultat upp
når du med knutsömsfoten 413162345 (tillval).

På SAPPHIRE™ 930 finns inte taperingfunktion för alla sömmar, men på 
ganska många. De sömmar som kan sys avsmalnande är tryckta med blå 
text på lockets insida. Välj dina favoriter när du dekorerar muggvärmaren.

VISDOMSORD
Skapa dina egna visdomsord i programmenyn med något av 
de färdiga typsnitten. Använd mellanlägg under tyget för att få 
riktigt bra resultat. Vi valde att skriva ”Love is the golden thread 
that keeps us together”.

Sy ett jämnt antal knapphål och trä ett sidenband genom dem. 
Vi använde hjärtsöm B:22 (modell 960Q) eller 3:13 (modell 930) 
i programmeringsläget och spegelvände vartannat hjärta.
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