PÄRLDEKORATIONER
MATERIAL
Model A. Blomhänge
- 40 cm blått satinband, bredd 2 mm
- 40 cm rosa satinband, bredd 2 mm
- plastpärlor med stora hål, ø 12 mm:
4 st rosa, 3 st blå, 2 st violetta
- stora blomformade pärlor i rosa, blått
och violett, ø ca 20 mm
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Model B. Hjärthänge
- 80 cm orange satinband, bredd 3 mm
- 7 st olikfärgade plastpärlor med stora hål,
ø 12 mm
- 3 st stora hjärtformade pärlor,
ø ca 15 mm
Model C. Applicerat hjärthänge
- 35 cm orange taftband, bredd 8…10 mm
- en stor blomformad pärla, ø ca 17 mm
- 2 st 10 x 10 cm stora bitar orange sammet
- en 5 x 5 cm stor bit orange taft
- en bit vattenlöslig broderfilm,
Vlieseline® Soluweb
-en bit lösrivbart mellanlägg,
Vlieseline® Stickvlies
- en bit dubbelhäftande mellanlägg,
Vlieseline® Vliesofix

ARBETSBESKRIVNING

B. Hjärthänge

C. Applicerat hjärthänge

A. Blomhänge

1. Klipp det orangefärgade
satinbandet i fyra lika långa bitar.Vik
tre av banden dubbla och knyt ihop
ändarna med hållbara knutar.

1. Rita av det mindre hjärtat på ett
dubbelhäftande mellanlägg och pressa
fast det på taftstyckets avigsida. Klipp
ut motivet utmed konturen. Dra loss
mellanläggets papper och pressa fast
hjärtat mittpå det ena sammetsstyckets rätsida. Nåla fast en bit lösrivbart
mellanlägg på sammetsstyckets avigsida och applicera på tafthjärtat med
en smal och tät sicksack. Avlägsna
det lösrivbara mellanlägget.
2. Placera sammetsstyckena aviga
mot aviga på en bit lösrivbart
mellanlägg.Vik taftbandet dubbelt
och placera bandets ändar mellan
sammetsstyckena.
3. Rita av det större hjärtat med en
vatten- eller luftlöslig penna på en
bit vattenlöslig broderfilm. Nåla fast
broderfilmen ytterst på
sammetsstyckenas rätsida så att
tafthjärtat och taftbandens ändar
ligger innanför det större hjärtats
konturer. Brodera det större hjärtats
konturer med en smal och tät
sicksack. Avlägsna det lösrivbara
mellanlägget och lös upp
broderfilmen genom att trycka med
ett tygstycke fuktat med vatten.
4. Klipp bort överflödig sammet
möjligast nära sömmen; klipp
sammetsstyckenas kanter separat
och akta så du inte klipper i
satinbandet som ligger mellan
sammetstyckena. Om du så vill kan
du sy en kastningssöm i form av en
smal och tät sicksack i det stora
hjärtats ytterkant.
5. Trä den stora blomformade pärlan
på hängets band (se modellbild C).

1. Klipp itu både det blå och rosa
satinbandet för två lika långa bitar.
Vik de rosa samt det ena blåa bandet
dubbelt och knyt ihop ändarna med
hållbara knutar.
2. Trä pärlorna på satinbanden: de
blå pärlorna på bandet i blått, samt
de rosa och violetta på banden i
rosa, trä på de blomformade pärlorna
först, se modellbild A. Om pärlornas
hål är trånga: trä i satinbanden med
hjälp av nål och tråd.

2. Trä pärlorna på satinbanden enligt
modellbild B. Om pärlornas hål är
trånga: trä i satinbanden med hjälp
av nål och tråd.
3. Trä upp alla pärlhängen på det
fjärde satinbandet. Trä på den sista
runda pärlan och knyt ihop bandets
ändar med en hållbar knut.

3. Trä upp alla pärlhängen på det blåa
bandet.Trä den sista runda pärlan på
det blåa bandet och knyt ihop
bandets ändar med en hållbar knut.

Modell C. Hjärtapplikation 1:1
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