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BLOEMEN-CLUTCH

Maak deze prachtige bloemen-clutch met borduurmotieven van de PFAFF® creative™ 1.5 naai- en borduurmachine. Met de
Embroidery Intro Software voor PC is het makkelijk om uw borduurmotieven te combineren tot de gewenste lay-out.
Afmetingen van de voltooide clutch: 28 x 38 cm

U HEEFT NODIG:
• PFAFF® creative™ 1.5 naai- en borduurmachine

• Voering, geweven stof (voering van de tas, 50 cm)

• Embroidery Intro Software voor PC

• Stof, grijs vilt (Label, 10 x 10 cm)

• PFAFF® creative™ MASTER HOOP, 240x150 mm
412968502

• rode rits van 40 cm

• PFAFF® Naaivoet 0A 820773096
• PFAFF® Ritsvoet 4 voor IDT™ systeem 413113646
• PFAFF® Borduur-/Free-motionvoet 6 412849801
• PFAFF® Soutachevoet voor IDT™ systeem 820607096
• INSPIRA® borduurnaald, maat 90 620099496
• Geweven stof, keperkatoen, canvas of denim (buitenste stof
voor de clutch, 50 cm)

• INSPIRA® Tear-A-Way versteviging
• INSPIRA® Fusible fleece
• Garen (twee kleuren die bij de borduurmotieven passen)
• Garens; Een selectie borduurgarens voor de borduurmotieven
en decoratieve steken, naaigaren voor het in elkaar naaien
en borduur-onderdraad voor de borduurmotieven.
• Algemene naaibenodigdheden: markeerstift, spelden,
borduurschaartje, strijkijzer, quiltliniaal, quiltsnijmat en rolmes.
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De borduurcombinaties maken
in de Software
Gebruik de Embroidery Intro Software voor PC om in totaal vier
borduurcombinaties voor de clutch en een persoonlijk label te
maken.

14. Spiegel het borduurmotief door op het bovenste driehoekje
te klikken.
15. Klik op Centreren in borduurring

.

Borduurmotievencombinatie A1 maken

1.

Klik op Start; selecteer
openen.

6D Embroidery Intro om dit te

16. Verplaats het kleine borduurmotief cr_012.vp3 door het te
selecteren. Sleep het dichter naar de grote bloem toe.
17. Klik op Combineren

2.

Klik op OK als het veld verschijnt waarin staat op wiens
naam de software is geregistreerd.

3.

Controleer op het tabblad Weergave of de
borduurringgrootte is ingesteld op 240 mm x 150 mm.

4.

Klik op het pictogram Weergave.

5.

Klik op de browser

6.

Klik op de pijl links van de USB-stick om de mappen te zien.

7.

Klik op de map

8.

Selecteer borduurmotieven cr_005.vp3 en cr_012.vp3
door erop te klikken (de naam van de borduurmotieven
wordt zichtbaar als u de muisaanwijzer erboven houdt).
De borduurmotieven zijn te groot voor de borduurring,
maar we maken ze op maat.

9.

Sluit Borduurmotieven weergeven door op de deur
te
klikken (links van Borduurmotieven weergeven) of door op
de x
te klikken in de rechter bovenhoek.

, Alles combineren

.

18. Klik op Bestand, Opslaan als en typ borduurmotiefA1 in.
19. Sla het op uw USB embroidery stick op.
20. Klik op Bestand, Afdrukken om het sjabloon voor het
borduurmotief af te drukken.
Borduurmotievencombinatie A2 maken

om de USB-stick te selecteren.

, klik op OK.

10. Breng borduurmotief cr_012.vp3 terwijl het nog is
geselecteerd naar de linker onderhoek.
11. Selecteer borduurmotief cr_005.vp3 door erop te klikken.
12. Klik op het tabblad Home.
13. Roteer het borduurmotief door tweemaal op 45 graden
roteren te klikken.

1.

Klik op

.

2.

Klik op

3.

Klik op de tab Weergave.

4.

Controleer of er een vinkje staat in het vakje voor Raster tonen
en zorg ervoor dat dit op 10 mm staat.

5.

Klik op de tab Home.

6.

Klik op Borduurmotieven weergeven

7.

Laad van de USB embroidery stick borduurmotief cr_008
door erop te klikken.

8.

Plaats het in de rechter onderhoek van de borduurring.

9.

Klik op cr_001. Sluit Borduurmotieven weergeven door op
of op
te klikken.

.

.
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10. Klik op borduurmotief cr_001. Klik op Centreren in borduurring
. Gebruik de pijltoets op uw computer om het borduurmotief
een rastervakje (10 mm) omhoog te brengen.

1. Klik op Combineren

11. Klik op borduurmotief cr_008, klik eenmaal op 45
roteren.
Breng het borduurmotief iets buiten de borduurring en klik dan
op In borduurring brengen
. Het borduurmotief staat nu
zo dicht als mogelijk is bij de rand van de borduurring, zoals
getoond op pagina 2.

3. Klik op OK en typ "borduurmotiefB1" in. Selecteer uw USB
embroidery stick.

12. Klik op Combineren

5. Klik op Bestand, Afdrukken om het sjabloon voor het
borduurmotief af te drukken.

, Alles combineren

.

13. Klik op Bestand exporteren.
14. Klik op OK en typ "borduurmotiefA2" in. Selecteer uw USB
embroidery stick om het daarop op te slaan.

, Alles combineren

.

2. Klik op Bestand exporteren.

4. Klik op Exporteren.
Let op: De functie Exporteren voert automatisch Colorsort uit.

Borduurmotievencombinatie B2 maken

15. Klik op Exporteren.
Let op: De functie Exporteren voert automatisch Colorsort uit
16. Klik op Bestand, Afdrukken om het sjabloon voor het
borduurmotief af te drukken.
Borduurmotievencombinatie B1 maken

1. Klik op
2. Klik op

.

1.

Klik op

.

2.

Klik op

3.

Klik op Borduurmotieven weergeven

4.

Laad het borduurmotief cr_013 van de USB embroidery stick.

5.

Laad het gedownloade borduurmotief (uit de map of van de
USB embroidery stick, waar u het had opgeslagen).

6.

Sluit Borduurmotieven weergeven door op
te klikken.

7.

Rangschik ze zoals hier te zien is.

.
.

of op

.

3. Klik op Borduurmotieven weergeven

.

4. Laad borduurmotief cr_004 door erop te klikken en klik dan
op cr_012 en cr_013. Sluit Borduurmotieven weergeven
door op
of op
te klikken.
5. Rangschik ze zoals hier te zien is.
Tip: Gebruik de Tab-toets op het toetsenbord om makkelijk tussen
de borduurmotieven te bewegen.
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8.

Klik op Combineren

, Alles combineren.

9.

Klik op Bestand exporteren.

Het label maken
1.

Klik op

2.

Klik op

11. Klik op Exporteren.

3.

Klik op de tab Letter.

Let op: De functie Exporteren voert automatisch Colorsort uit.

4.

Klik op de pijl rechts van het voorste uitklapmenu en de
lettertypegallerij verschijnt.

5.

Selecteer de lettertypecategorie Traditional, selecteer
lettertype Arial 08-14 mm. Stel de grootte in op 8 mm.

6.

Typ in het vak letters de worden: "design by" in kleine
letters. Klik op Toepassen.

7.

Kies een nieuw lettertype van de categorie Traditional, door
op de uitklappijl rechts van het vak Lettertype te klikken.
Selecteer het lettertype Georgia 20-40 mm

8.

Markeer de tekst in het vak Letters om deze te vervangen en
typ LAURA B, met alleen hoofdletters. U kunt ook uw eigen
naam invoeren.

9.

Klik op Toepassen.

10. Klik op OK en typ "borduurmotiefB2" in. Selecteer uw USB
embroidery stick.

12. Klik op Bestand, Afdrukken om het sjabloon voor het
borduurmotief af te drukken.

.
.

10. Klik met de rechtermuisknop in het werkgebied terwijl het
woord LAURA B nog is geselecteerd.
11. Klik met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen.
Pas de Hoogte en de Breedte aan op 60%.
12. Klik op OK.

13. Klik op de tab Home.
14. Lijn de twee regels tekst naar wens uit. Stap van het ene
woord naar het andere met de tab-toets op het toetsenbord
van de computer.

15. Klik op Combineren
16. Klik op ColorSort
verminderen van 16 tot 2.

, klik op Alles combineren.
om de kleurwissels te

17. Klik op Bestand, Opslaan als en typ Label in.
18. Sla het bestand op de USB embroidery stick op. Het wordt
opgeslagen als Label.vp3.
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Snijden
• Buitenste stof
2 delen van 40 x 50 cm; dit is inclusief een extra
naadtoeslag
• Voering
2 delen van 28 x 38 cm
• INSPIRA® Tear-A-Way versteviging
5 delen die groot genoeg zijn voor de PFAFF® creative™
MASTER HOOP, 240x150mm
• INSPIRA® plakfleece
Snijd 2 delen met dezelfde afmetingen als de buitenste stof.

Voorbereiden
• Strijk de INSPIRA® plakfleece op de achterkant van de twee
buitenste stofdelen.

gebruik het voetpedaal om te beginnen met borduren.
13. De machine stopt na een paar steken. Er verschijnt een
pop-upbericht dat u vraagt het draaduiteinde af te snijden.
Snijd de draad af en druk op OK.
14. Ga verder met borduren door op start/stop te drukken.
15. Wanneer uw borduurmotief klaar is, verschijnt er een
pop-upbericht; druk op OK.
16. Span de stof opnieuw in de borduurring voor het tweede
borduurmotief op buitenste stof A, volgens de markeringen.
Controleer nogmaals de plaatsing op sjabloon A voor de
clutch.
17. Laad het tweede borduurmotief, voor stof A,
borduurmotiefA2.vp3.

Borduren

Als u het volgende borduurmotief selecteert, wordt het vorige
borduurmotief automatisch gewist.

1.

Bevestig de borduureenheid en de Borduur-/Free-motionvoet
6 op de naaimachine.

18. Borduur totdat het borduurmotief is voltooid.

2.

Kalibreer de borduureenheid door op OK te drukken.

3.

Trek lijnen met het afgedrukte sjabloon als geleide.
Markeer de horizontale middellijn op beide zijden van het
borduurmotief, de verticale middellijn op beide zijden en het
midden van het borduurmotief. Plaats het midden van het
borduurmotief 15 cm boven de onderrand van de stof. In de
video kunt u zien hoe de lijnen worden getrokken.

20. Borduur het label op het stuk grijze vilt. Het vilt kan in de
borduurring worden geregen. Raadpleeg uw handleiding
voor informatie.

1.

Verwijder de borduurring van de borduureenheid.

Span de buitenste stof A en INSPIRA Tear-A-Way
versteviging in de PFAFF® creative™ MASTER HOOP,
240x150 mm.

2.

Open de borduurring om het werkstuk eruit te halen.

3.

Stel uw machine in op naaien! - Verwijder de
borduureenheid - verwijder de Borduur-/Free-motionvoet 6.

4.

®

5.

Leg de markeringen op de binnenste ring zo dicht mogelijk
bij de markeringen van borduurring A1 op uw stof.

6.

Gebruik het wiel om Borduurringgrootten
te selecteren en
selecteer 240x150
. Bevestig uw selectie met OK.

19. Borduur de twee borduurmotieven op dezelfde manier op
buitenste stof B. Eén borduurmotief tegelijk.

Wanneer uw borduurmotief klaar is:

Gebruik de rechter pijltoets om een lijst met beschikbare
borduurringgrootten te openen, inclusief borduurringen die te
koop zijn bij uw erkende PFAFF® dealer.
7. Druk op de toets Laden
, met de USB-stick en de
borduureenheid bevestigd.
8. Gebruik de pijltoetsen om een map te selecteren en druk op
OK om die te openen.
Om terug te gaan naar de vorige map, selecteert u de bovenste
regel en drukt u op OK.
9.

Selecteer borduurmotief A1.vp3 van de USB-stick en druk
op OK.

10. Rijg de machine in met de eerste kleur van de kleurenlijst en
lichtgewicht onderdraad op de spoel.
11. Bevestig de borduurring.
12. Houd de bovendraad vast; druk op de start/stoptoets of
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Aanvullende voorbereidingen
• Breng de lijnen van sjabloon A over op buitenste stof A met
een tijdelijke stofmarkeerstift. Doe dit ook met buitenste stof B.

Versieren
1.

Rijg uw PFAFF® creative™ 1.5 naai- en borduurmachine
in met garen dat bij het borduurgaren past als boven- en
onderdraad.

2.

Klik de optionele PFAFF® Soutachevoet voor IDT™ systeem op
de machine.

3.

Breng het garen vanaf de voorkant van de naaivoet aan in
de metalen geleider; trek het door het gaatje, onderlangs
naar de achterkant van de naaivoet.

4.

Schakel het IDT™ systeem in.

5.

Selecteer de zigzagsteek, #4
. Pas de breedte van de
zigzag zo aan dat deze over de breedte van het garen
past.

6.

Naai het garen over de getrokken lijnen. Zorg ervoor dat er
nog steeds Tear-A-Way versteviger onder de stof zit.

7.

Gebruik de afhechtfunctie
aan het begin en het einde.
Laat ongeveer 2" garen extra vrij aan het begin en het
einde van de genaaide lijn. Trek de draaduiteinden naar
de onderkant met een grote naald en hecht af met enkele
steken om rafelen te voorkomen.

8.

Verwijder de versteviging van de twee buitenste stofdelen en
van het label.

9.

Leg het sjabloon er bovenop als geleider voor het uitsnijden.

10. Trek lijnen met de markeerstift om aan te geven waar de
delen voor de clutch moeten worden uitgesneden.
11. Snij de stof met het rolmes en de liniaal.
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De clutch in elkaar zetten
1.

Leg de delen van de clutch met de goede kanten omhoog
en de rits in het midden. Op de sjablonen kunt u zien hoe
de buitenste stoffen moeten worden neergelegd om de rits
goed in de opening te kunnen zetten.

2.

Speld de rits vast langs de bovenste rand van de buitenste
stof A op de gemarkeerde lijn; leg met de goede kanten op
elkaar.

3.

Klik de ritsvoet 4 op de machine. Schakel het IDT™ systeem in.

4.

Selecteer de rechte steek #1. Naai.

5.

Speld de rits vast langs de bovenste rand van de buitenste
stof B met de goede kanten op elkaar. Naai vast.

6.

Speld het label op de goede kant van buitenste stof A, zoals
op het sjabloon te zien is.

7.

Klik naaivoet 0A op de machine en schakel het IDT™
systeem in.

8.

Selecteer steek #2, de drievoudige rechte steek, naai vast.
Schakel wanneer u begint te naaien naaldstop boven/onder
in, zodat u makkelijk kunt draaien bij de hoeken met de
naald omlaag in de stof.

9.

Gebruik afhechten

aan het begin en einde van de steek.

10. Druk op de draadafsnijder.
11. Selecteer Rechte steek #1.
12. Speld de voering vast en naai vast. Keer de voering naar
achteren en gebruik de eerder gemaakte steken als geleider
voor waar u moet naaien.

13. Leg buitenste stof A en buitenste stof B met de goede kanten
op elkaar; speld ze vast.
14. Open het ritsgedeelte voordat u de clutch in elkaar gaat
naaien, om de clutch te kunnen keren.
15. Naai.
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16. Speld de voering met de goede kanten op elkaar,
naai vanaf de rits langs de zijkant van de voering,
ga de hoek om en naai 5 cm. Gebruik de afhechting
en de draadafsnijder
om de draden af te snijden.

17. Ga verder met naaien op 5 cm vanaf de tweede hoek,
ga de hoek om, eindig de zijnaad bij de rits, hecht af
en raak
aan.
18. Keer de clutch met de goede kant naar buiten.
19. Pers de randen van de opening van de voering naar de
verkeerde kant.
20. Speld de opening en naai dicht bij de rand, 3 mm.
21. Pers om de voltooide clutch er extra mooi uit te laten zien.

De clutch is klaar en u bent klaar om de wereld te veroveren!
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