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METAL HOOP 180x130mm – Brugervejledning

Sammen med din Metal Hoop 180x130mm får du en skabelon og fire 
magneter.

Rammen har en velouriseret overflade, der forhindrer, at stoffet glider. 
Der er hævede markeringer på rammen, der angiver broderiområdets 
midte. Når du placerer stoffet i rammen, kan du nemt mærke de hævede 
markeringer (billede A) gennem stoffet med fingerspidserne.

Skabelonen har både målangivelser i tommer og cm. Der er også slidser  
i skabelonen, som du kan bruge til at lave markeringer på rammen med 
en vandopløselig markeringspen (billede B). Brug linjerne som guide, når 
du skal placere det projekt/stof, der skal broderes.

MAgnETEr
Magneterne bruges til at fastgøre stoffet til rammen eller til at holde 
overskydende stof væk fra broderiområdet. Placer magneterne jævnt 
fordelt på rammen for at få det bedst mulige broderiresultat. 

Bemærk! Der findes et ekstra sæt med fire magneter som ekstraudstyr, 
(varenr. 620132696, INSPIRA™ Magnet Set 4 pcs). De kan bruges til at 
fastgøre stoffet mere sikkert til rammen, når du ikke bruger klæbende 
stabiliseringsmateriale.

For at fjerne magneterne fra rammen skal du holde rundt om magneten 
og løfte den opad. Du kan også dreje magneten ud mod kanten af 
rammen. Løft den af, når en del af magneten er uden for rammen.

Når du ikke bruger magneterne, anbefaler vi, at du opbevarer dem oven 
på hinanden som vist til højre (billede C). Hvis du lader magneterne 
sidde på rammen, når de ikke bruges, kan de beskadige rammens 
velouriserede overflade.

Visse stoffer er mere vanskelige at spænde i ramme end andre og bør slet ikke bruges i ramme, da fastspændingen 
kan beskadige stoffet. Kraftige og grove stoffer kan være vanskelige at spænde i ramme, og det samme gælder tynde 
og blanke stoffer. Ispænding af færdigsyede konfektionsvarer er vanskeligt eller måske helt umuligt på grund af 
sømme, smalle områder eller knapper/nitter. Når du bruger metalrammen Metal Hoop 180x130mm, er der ingen 
problemer med ispænding!

Når du gerne vil brodere på quilte eller andre projekter, hvor du ikke vil have rester fra stabiliseringsmateriale på 
bagsiden, er Metal Hoop 180x130mm perfekt! Du kan brodere uden stabiliseringsmateriale. 

Brodering af adskillige motiver efter hinanden eller syning af endeløse broderier er nemt – du skal blot fjerne 
magneterne og flytte stoffet. Du er klar til at brodere næste broderi i løbet af nul komma fem! 
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FOrskELLigE MådEr AT brugE rAMMEn På
stoffer og færdige konfektionsvarer, der er 
vanskelige at ispænde
Tynde elastiske stoffer, fløjl, ruskind og grove stoffer 
er vanskelige at spænde i rammen, og stoffet kan blive 
beskadiget af ispændingen. Når du bruger denne type 
stoffer, skal du bruge rammen sammen med klæbende 
stabiliseringsmateriale. Dette er også den perfekte 
løsning, når du skal brodere på tøj som f.eks. jakker, 
jeans, linninger, lommer, kraver eller ærmer.

Vi anbefaler, at du bruger stabiliseringsmateriale af 
typen INSPIRA™ "Light & Tacky Tear-A-Way™"  
(varenr. 620115396). Dette stabiliseringsmateriale har 
en god klæbeevne og er nemt at fjerne fra rammen, 
uden at der efterlades rester.

Placer metalrammen Metal Hoop 180x130mm med 
forsiden nedad på et fladt underlag, og fastgør 
stabiliseringsmaterialet som vist (billede D). Klip 
stabiliseringsmaterialet til i en passende størrelse.

Vend rammen med den rigtige side opad. Stadig på 
et fladt underlag skal du nu placere stoffet/tøjet på den 
klæbende flade og derefter presse med fingrene for at 
fastgøre stoffet til stabiliseringsmaterialet (billede E).

Hvis du har en masse stof, eller hvis du skal 
brodere på et stykke færdigsyet tøj, skal du bruge 
magneterne til at holde det overskydende stof væk fra 
broderiområdet (se billede F, G og H). 

brodering på quilte eller kraftige stoffer
Når du ikke kan bruge vandopløseligt 
stabiliseringsmateriale, og/eller du ikke vil have rester 
af stabiliseringsmateriale på bagsiden (f.eks. på en 
quilt eller kraftige stoffer), kan du brodere uden 
stabiliseringsmateriale. Fastgør stoffet i rammen ved 
hjælp af magneterne. 

Ved brodering uden stabiliseringsmateriale anbefaler 
vi brug af et ekstra sæt magneter (varenr. 620132696).

Placer magneterne som vist (billede I) for at få de 
bedst mulige resultater.

Billede F – ærme

Billede G – lomme

Billede H – krave
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blonde og fritstående broderier
Hvis du broderer på let eller tilklippet stof, eller hvis 
du gerne vil lave et fritstående broderi eller en blonde, 
skal du bruge vandopløseligt stabiliseringsmateriale. 
Placer stabiliseringsmaterialet på rammen (vi anbefaler 
INSPIRA™ Aqua Magic™, varenr. 620114396), placer 
stoffet oven på stabiliseringsmaterialet, og fastgør 
det til rammen med magneter. Ved syning af blonde 
og fritstående broderier skal du brodere direkte 
på stabiliseringsmaterialet.

Når du broderer med kraftigere tråd eller broderer et 
motiv, der har mange sting (f.eks. et blondebroderi), 
skal du bruge et dobbelt lag af stabiliseringsmateriale. 
Ri rundt om broderimotivet for at forhindre, at stoflagene/
stabiliseringsmaterialet forskyder sig (billede J). 

Brug magnetsættet (ekstraudstyr) for at sikre stoffet 
ekstra godt (varenr. 620132696).

standardbroderi
Metalrammen Metal Hoop 180x130mm er også 
velegnet til broderi med rivbart stabiliseringsmateriale. 
Vi anbefaler brug af det rivbare stabilseringsmateriale 
INSPIRA™ Tear-A-Way™ (varenr. 620112296).

Placer stabiliseringsmaterialet på rammen, og læg 
stoffet ovenpå. Brug magneterne til at fastgøre stoffet 
til rammen med (billede K). Jo flere sting og jo større 
et broderi, desto flere magneter skal der bruges. Ved 
broderier med tætte sting anbefaler vi også, at stoffet 
ries fast på stabiliseringsmaterialet.

Endeløse broderier
Endeløse broderier er nemme at lave med rammen 
Metal Hoop 180x130mm. Brug vandopløseligt eller 
rivbart stabiliseringsmateriale, og følg anbefalingerne 
om ispænding i rammen ved brug af denne type 
stabiliseringsmateriale.

Brodér det første endeløse broderimotiv, og fjern 
magneterne (billede L). Flyt stoffet, indtil nålen står 
i det venstre positioneringssting (billede M). Hvis 
din maskine har funktionen Design Positioning, kan 
du bruge denne funktion i stedet for. Fastgør stoffet 
med en magnet på venstre side af rammen (billede 
N). Gå trinvist gennem broderimotivet for at flytte 
nålen til det højre positioneringssting. Juster stoffet 
efter behov. Fastgør stoffet til rammen med resten 
af magneterne (billede O). Fortsæt med at brodere.

Bemærk! For at udskifte undertråden, når denne er 
sluppet op, skal du løfte trykfoden og forsigtigt fjerne 
rammen fra broderienheden. Skift undertråden, 
og sæt rammen på igen.
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