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Projekt nummer 3
Bokförvaring

I detta projekt har jag använt mig 
att dataprogrammet Premier+ för 
att skapa broderiet.

Material
Bomullstyg
Vadd
Dekortråd

Projeket kommer ursprungligen
från Moda, det är ett gratismönster
som jag har justerat lite och 
översatt till svenska. 
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Steg 1 – skapa broderiet

Öppna Create-modulen, välj det sista alternativet och klicka på Nästa.

Välj Draw Window och klicka på nästa
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Välj bågen 120 x 120 och klicka på Slutför

Klicka på QuickCreate uppe i menyn
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Se till att Satin Line är aktiverat, välj shape nr 32 och klicka en gång på
ikonen Shape, du har nu skapat ett hjärta med en satinram.



  

Dra i de blå fyrkanterna så du förstorar hjärtat till ca 7 x 8, jag har även valt att rotera det lite grann.



  

Högerklicka i hjärtat och välj Properties, ändra bredden på linjen och ändra till Standard
Appliqué. Du har nu skapat ett applikationshjärta.
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Välj sedan att exportera ditt broderi till önskat format.

Spara din edo-fil ifall du vill gå tillbaka och göra
ändringar.
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Börja med att skära 9 remsor som är 4 x 55 cm, klipp sedan till en 
vadd som är 28 x 50 cm (jag använde Thermolamvadd).
Lägg en remsa längs kanten med rätan upp, lägg sedan remsa nr 2
räta mot räta och sy längs kanten. Pressa isär remsan och fortsätt
att sy fast alla remsorna på samma sätt.

Det går jättebra att sammafoga
vaddbitar med olika samman-
fogningssömmar
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Nu är det dags för det roliga och sy dekorsömmar. Jag valde olika
sömmar och sydde med tråden Rayon 40 som är lite glansig
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Skär bort överflödig vadd, mät rektangeln och klipp till ett foder i 
samma storlek.
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Brodera ditt applikationshjärta.
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Sy fast en kant på kortsidan där du inte broderade. Vik upp 15 cm 
och tråckla fast. Högerställ nålen och sy långt ut på kanten.
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Sy fast en kantremsa som är 4,5 cm bred, sy fast från insidan. Vik in 
remsan från utsidan och sy fast på maskin.
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Närbild på avslut och hörn.
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Allt material som används hittar du på

www.husqvarnatyger.se
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