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Tinkelbel met echte vleugels maken.
www.deedssite.tk
Benodigdheden voor tinkelbel met vleugels
1 x Stukje blauwe doorzichtige stof
1 x Stukje licht groene stof
1 x stukje plakband
1

Spoel een onder spoeltje op in de kleur van de borduur garen die je gaat gebruiken.

2

Doe deze in de machine en span de borduur garen ook in

3

Span nu de blauwe doorzichtige stof in de ring in LET OP doe er geen onder sof bij alleen de blauwe stof in de
ring in spannen bij de pfaff machines zit er een speciale schuim vulling bij voor dit soort dingen zie foto 1

4

Nu kunt u de vleugels uit borduren op de blauwe stof zie foto 3

5

Als het klaar is kunt u de vleugels uitknippen langs de rand van het geborduurde randje laat aan de kant waar het
dunne lijntje staat lekker veel stof zitten het komt er dan zo uit te zien

6

Span nu het t shirt in en laat de machine verdergaan met borduren de machine zal nu ook een dunne lijn op het
t shirt maken
.
.

7

Leg nu het eerder gemaakt vleugeltje waar ook een dunne lijn op staat precies over de lijn die op het t shirt staat
en plak de vleugel nu tijdelijk even vast met een plakbandje

8

Laat de machine nu verder stikken en hij zal nu de vleugel met een zig zag steekje vast zetten

9

Nu komen de delen van de applicatie de machine stikt nu eerst de lijnen op de stof waar de applicatie komt

10 Lig op de plekken de licht groene applicatie stof en laat de machine weer verder gaan zodat de stof wordt vast
gezet en knip de overtollige stof rond om het stiksel weg

11 Nu gaat de machine nog een maal langs de applicatie om hem vast te zig zaggen en kunt u de rest als een
gewoon patroon uitborduren en is de tink met echte vleugels klaar alleen nog even het plakband verwijderen.
12 Tip 1 hoe meer er van de vleugel onder het geborduurde vlak zit hoe vaster hij zit
13 Tip 2 Wij hebben voor de vleugels gewoon gaas gebruikt wat vaak om een bloemen boeket zit ( kost dus niks )
14 Tip 3 bewaar oude kleding van de kinderen die kunnen altijd dienen voor de applicatie stof ( kost dus niks )
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