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METALLBÅGE 180x130 mm – Användarinstruktion

En mall och fyra magneter följer med din Metallbåge 180x130 mm .

Bågen har en flockad yta som hindrar tyget från att glida. På bågen finns 
upphöjda markeringar som visar brodérområdets mitt. När du spänner 
fast tyget i bågen kan du lätt känna de upphöjda markeringarna (bild A) 
genom tyget med fingertopparna.

Mallen har både en måttskala i tum/inch och cm. I mallen finns 
också skåror genom vilka du kan göra markeringar på bågen med en 
vattenlöslig märkpenna (bild B). Använd linjerna som en guide när du 
lägger ditt projekt/tyget som ska broderas till rätta.

MAGnETEr
Magneterna används för att fixera tyget i bågen eller för att hålla 
överflödigt tyg borta från brodérområdet. Placera magneterna med jämna 
mellanrum på bågen för bästa brodérresultat. 

Obs! En extra uppsättning med fyra magneter finns som extra tillbehör, 
(artikelnr 620132696, INSPIRA™ Magnetset 4 st). De kan användas 
för att bättre fixera tyget i bågen när du inte använder självhäftande 
mellanlägg.

För att ta bort en magnet från bågen, nyp tag i magneten och lyft den 
uppåt. Du kan också vrida magneten mot bågkanten. Lyft av magneten 
när en del av den befinner sig utanför bågen.

När du inte använder magneterna rekommenderar vi att du förvarar dem 
ovanpå varandra som bilden till höger visar (bild C). Om du lämnar kvar 
magneterna på bågen när de inte används kan de skada den flockade 
ytan på bågen.

En del tyger är svårare att spänna fast i båge än andra eller bör inte spännas fast i båge alls, eftersom det kan 
skada tyget. Tjocka och grova tyger kan vara svåra att spänna fast i båge, men det gäller också tunna och blanka 
tyger. Att spänna fast färdigsydda plagg i båge är svårt eller omöjligt pga sömmar, smala områden eller knappar/
nitar. När du använder Metallbågen 180x130 mm kommer detta inte att vara ett problem!

När du vill brodera på quiltar eller vid andra projekt där du inte vill ha rester av mellanlägg kvar på baksidan är 
Metallbågen 180x130 mm perfekt! Brodera utan mellanlägg. 

Att sy flera broderier efter varandra eller brodera endless är enkelt. Ta bara bort magneterna och flytta på tyget.  
Du är redo att sy nästa broderi på nolltid! 
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OLikA säTT ATT AnvändA BÅGEn
Tyg som är svåra att spänna fast i båge och 
färdigsydda plagg
Tunna stretchtyger, sammet, mocka, läder och grova 
tyger är svåra att spänna fast i båge och det kan skada 
tyget. För dessa tyger, använd bågen tillsammans med 
självhäftande mellanlägg. Det här är också en perfekt 
lösning när du broderar på plagg som t ex jackor, 
jeans, midjeband, fickor, kragar eller ärmar.

Vi rekommenderar att du använder INsPIrA™ 
“Light & Tacky Tear-A-Way™” mellanlägg (artikelnr 
620115396). Det här mellanlägget har en bra 
självhäftande förmåga och är lätt att avlägsna från 
bågen utan att några rester lämnas kvar.

Placera Metallbågen 180x130 mm upp-och-ner på en 
plan yta och sätt fast mellanlägget som bilden visar 
(bild D). Klipp av mellanlägget så att det får en lämplig 
storlek.

Vänd bågen rätt. Medan du fortfarande arbetar på en 
plan yta, placera tyget/plagget på den självhäftande 
ytan och tryck med fingrarna för att fästa tyget på 
mellanlägget (bild E).

Om du har mycket tyg eller om du broderar på ett 
färdigsytt plagg, använd magneterna för att hålla 
överflödigt tyg borta från brodérområdet (se bild F, G 
och H). 

Brodera på quiltar eller kraftiga tyger
När du inte kan använda vattenlösligt mellanlägg och/
eller inte vill ha rester av mellanlägg på baksidan  
(t ex på en quilt eller kraftiga tyger) kan du brodera 
utan mellanlägg. Fixera tyget i bågen med hjälp av 
magneterna. 

När du broderar utan mellanlägg rekommenderar vi en 
extra uppsättning magneter (artikelnr 620132696).

För bästa resultat, placera magneterna som bilden visar 
(bild I).
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spets och fristående broderier
Om du broderar på tunt eller skirt tyg, eller om du 
vill göra fristående broderier eller spets, använd ett 
vattenlösligt mellanlägg. Placera mellanlägget på 
bågen (vi rekommenderar INsPIrA™ Aqua Magic™, 
artikelnr 620114396), lägg tyget ovanpå mellanlägget 
och sätt fast det på bågen med hjälp av magneterna. 
För spets och fristående broderier, brodera direkt på 
mellanlägget.

När du broderar med tjockare tråd eller när du syr 
ett broderi som innehåller många stygn (som t ex 
spetsbroderi), använd dubbla lager mellanlägg. 
Tråckla runt broderiet så att lagren med tyg/
mellanlägg inte kan glida (bild J). 

Använd den extra uppsättningen magneter för 
säkerhets skull (artikelnr 620132696).

standardbroderi
Metallbågen 180x130 mm lämpar sig också för 
broderi med rivbart mellanlägg. Vi rekommenderar 
att du använder INsPIrA™ Tear-A-Way™-mellanlägg 
(artikelnr 620112296).

Placera mellanlägget på bågen och lägg tyget ovanpå. 
Använd magneterna för att fixera tyget i bågen (bild 
K). Ju fler stygn/större broderi, desto fler magneter 
bör du använda. För tätare broderier rekommenderar 
vi dessutom att tyget tråcklas fast på mellanlägget.

Endless-broderi
Endless-broderier är enkla att göra med Metallbågen 
180x130 mm. Använd vattenlösliga eller rivbara 
mellanlägg, följ rekommendationerna ovan för 
hur du ska använda bågen tillsammans med dessa 
mellanlägg.

Brodera det första broderiet som du vill sy upprepade 
gånger (endless), ta sedan bort magneterna (bild 
L). Flytta tyget tills nålen står ovanför det vänstra 
placeringsstygnet (bild M). Om din symaskin har 
funktionen Design Positioning kan du använda den 
istället. Fixera tyget med en magnet på vänstra sidan 
av bågen (bild N). stega igenom broderiet för att 
flytta nålen till det högra placeringsstygnet. Du kan 
justera tyget om du vill. Fixera tyget i bågen med 
hjälp av de återstående magneterna (bild O). Fortsätt 
brodera.

Obs! För att byta ut en tom spole, höj pressarfoten och 
ta försiktigt bort bågen från brodérenheten. Byt spolen 
och sätt tillbaka bågen.
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