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Isolerende bekerhouders
Kies een wasbare stof en knip daaruit de
gewenste hoogte en de omtrek plus naadtoeslag voor de beker van uw keuze.
Kies een lint om de strook met initialen
voor uw gasten te maken. Kies een
van de ingebouwde lettertypes op
uw SAPPHIRE™ naaimachine om de
letterlabels te maken.
Gebruik rayon borduurgaren voor een
meer overdadige look.

ZIJWAARTS NAAIEN
Vul de stof verticaal met mooie zijwaartse steken. Wij hebben steek G:3 gebruikt.
Zijwaartse steken zijn alleen te vinden op de SAPPHIRE™ 960Q naaimachine.
Gebruik een van de decoratieve steken van 7 mm wanneer u op een SAPPHIRE™
930 naaimachine naait.
Gebruik de optionele Multi-line decoratieve voet 413337145 om te zorgen dat
de afstand tussen de steken exact zo breed wordt als u wilt!
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Glanzende knopen
GLANZENDE KNOPEN
Kies een aantal verschillende knopen. Klik de optionele
knopenvoet 412934545 op uw machine. Naai de knopen
snel en gemakkelijk op de bekerhouder met het knopenaanzetprogramma.

Glamoureuze linten

GLAMOUREUZE LINTEN
Kies een mooi lint uit. Naai het lint met een smalle
zigzagsteek op de stof voor de bekerhouder om
enige elasticiteit te behouden. Voor een meer
glamoureuze, glinsterende look kunt u meerdere
linten op de bekerhouder vastnaaien.

TAPERINGMOTIEVEN
Gebruik de decoratieve Taperingfunctie op de SAPPHIRE™ 960Q om uw
eigen unieke vormen te creëren met uw favoriete steken.
De getaperde reeks wordt gemaakt door steek B:3 te programmeren met
een 60° getaperde hoek aan ieder uiteinde. De steken naast B:3 is steek
B:24 met een 30° hoek. U kunt zelfs een Fix en een Stop programmeren
aan het einde van een reeks steken.
Tussen de getaperde delen hebben we een rij bolletjessteken (H:9)
genaaid. Voor de beste resultaten als u deze steken gebruikt, kunt u de
optionele Speciale bolletjesvoet 413162345 gebruiken.
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De SAPPHIRE™ 930 kent geen tapering voor alle steken, maar wel voor
veel steken. De steken die getaperd kunnen worden, staan blauw gedrukt
aan de binnenkant van het deksel. Kies uw eigen favorieten om te taperen
en uw bekerhouder te versieren.

WIJZE WOORDEN
Maak uw eigen spreuk in het programmeer menu met een van
de ingebouwde lettertypes. Zorg dat u versteviging onder uw
stof gebruikt voor het mooiste resultaat. Onze spreuk is “Love is
the golden thread that keeps us together”.
Naai een even aantal knoopsgaten en rijg er een lint door als
ultieme decoratie. Wij hebben ook hart-steek B:22 (model
960Q) / 3:13 (model 930) in de programmeerstand gebruikt en
ieder hart gespiegeld.

Wijze woorden

DECORATIEVE STEKEN
Versier uw bekerhouder met een combinatie van uw favoriete steken. Wij
combineerden hier steek B:36 en F:17 (model 960Q) / 1:55 en 3:55 (model
930) met een rechte steek. Voor steek B:36/1:55 hebben we bovendien de
spiegelfunctie gebruikt om de richting van de steek te veranderen.
Gebruik de optionele Multi-line decoratieve voet 413337145 om te zorgen
dat de afstand tussen de steken exact zo breed wordt als u wilt!
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