
Metal Hoop – Recension och tester

I beskrivningen (det finns en svensk beskrivning att ladda hem) står det att man kan 

använda bågen på 4 olika sätt.

Jag har gjort alla fyra testerna och kan med glädje säga att det här är en toppenbåge!! 

Kommer att bli min absoluta favorit!
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Test nr 1 
- sätt fast mellanlägget Light and Thacky på baksidan av ramen, det är klister på en sida 

men det fastnar inget på ramen när det tas bort.

Så här ser Light and Thacky ut från baksidan 

av bågen

Ska brodera på ett par använda stretchjeans, i 

förpackningen ingår det 4 magneter men jag har 

även använt 4 stycken extra, går att köpa separat.



Nu är det spännande, första broderiet både 

med maskinen och bågen

När man broderar på plagg som redan är 

Tvättade och speciellt med stretchmaterial 

så är det svårt att få till konturerna. 

Byxorna är stabiliserade med ett vattenlösligt 

mellanlägg med klister på (solufix).mellanlägg med klister på (solufix).

Så här ser mina pimpade jeans ut



Test nr 2 
- spände två lager mellanlägg som man kan stryka bort

Broderade ett lacemotiv, när man har dubbla lager så 

rekommenderas man att tråckla runt broderiet. Jag är 

supernöjd med resultatet, inget drog sig



Test nr 3 
- brodera på "sammetsmanchester". Har nu lagt rivbart mellanlägg uppe på bågen och sedan tyget.

Jag är imponerad!! Konturerna sitter som en Jag är imponerad!! Konturerna sitter som en 

smäck!

När jag sedan tog bort magneterna så var det märken efter dem i tyget.

Jag tog då bara fingret och gnuggade lite lätt över märkena så försvann de.



Test nr 4 
- den här gången har jag inte något mellanlägg utan lägger bomullsvadd och linnetyg direkt på

ramen och sätter fast magneterna.

Broderade ett quiltmotiv med tråden Cotton 30

Närbild på det fina mönstret - det har inte 

dragit sig här heller


