VALENTINO

inspiracje

AKRIS

TAK WYCINA SIĘ
WZORY ZA POMOCĄ
PLOTERA „SCAN N
CUT CM840”. MOŻNA
WYKORZYSTAĆ
GOTOWE MOTYWY
LUB ZESKANOWAĆ
WŁASNE PROJEKTY

1 TOREBK A Potrzebne są: zielona skóra,
2 razy o wym. 28 x 28 cm, raz o wym. 18 x 6
cm, niebieska skóra o wym. 28 x 28 cm i 18 x
6 cm, zamek błyskawiczny dł. 25 cm. Wzory
wyciąć na jednym dużym i małym zielonym
kwadracie. Oba podłożyć niebieską skórą.
Mały prostokąt: boki o dł. 18 cm zaprasować
na 1 cm, ostębnować. Krótkie boki przyszyć
na dużym prostokącie w odległości 6 cm od
szwu bocznego i 7 cm od brzegu z zamkiem.
Wszyć zamek. Szyjąc na lewej stronie, zszyć
szwy boczne i dno torebki, wywinąć.

3 ETUI NA TABLET Szyć jak etui
na telefon. Uwaga: szwy boczne zszywa się
na lewej stronie na szer. 0,5 cm.

WYCINANKI

ZDJ.: JAN SCHMIEDEL (13); IMAXTREE.COM (2). PRODUKCJA: THERESA BACHLER

2 ETUI NA TELEFON Narysować
prostokąt o wymiarach telefonu: 2 x długość
+ 1,5 cm i 1 x szerokość + 2 cm. Na krótkich
bokach można zaokrąglić rogi. Skroić ze skóry w dwóch różnych kolorach. Jeden ozdobić
wzorami cut-out. Podłożyć go kontrastową
skórą. Krótkie brzegi prostokąta ostębnować
tuż przy brzegu. Szyjąc na prawej stronie,
zszyć szwy boczne tuż przy brzegach.

Graficznie lub romantycznie –
wycinane wzory są teraz łatwe
do wykonania, jak nigdy dotąd.

POTRZEBNE SĄ: ploter tnący
ScanNCut CM840 Brother, ok. 2100 zł,
mata, nożyk, szpatułka (wszystko marki
Brother), skóra.

KROK 1. Z maty oderwać folię ochronną.
Na klejącej stronie ułożyć skórę, starannie
wygładzić, aby nie utworzyły się
pęcherzyki.

KROK 2. Ustawić odpowiednio nożyk,
przekręcając jego nakrętkę. Najlepiej
sprawdzić ustawienie, robiąc testowe
cięcia na materiale próbnym.

KROK 3. Włączyć maszynę, podnieść
rygielek uchwytu na nożyk w górę, nałożyć
nożyk i przesunąć rygielek w dół.

KROK 4. Na ekranie LCD wejść w opcję
wzorów, wybrać motyw, np. kroplę.

KROK 5. Teraz można dowolnie zmienić
wysokość lub szerokość motywu, zrobić
jego lustrzane odbicie, obrócić go lub dodać kilka motywów. Potwierdzić, naciskając przycisk „Einf”.

KROK 6. Można przesunąć motyw.
Po naciśnięciu przycisku „Hinzu” można też
dodać kolejne motywy. Gdy wszystko jest
gotowe, wystarczy przycisnąć „OK”.

KROK 7. Matę ułożyć tak, aby przycisnęły ją rolki transpor tujące. Nacisnąć
przycisk „Transpor ttaste”(mata zostanie
wciągnięta).

KROK 8. Na ekranie LCD wybrać
„Schneid”, po naciśnięciu przycisku
„Star t /Stop” rozpocznie się wycinanie.

KROK 9. Nacisnąć przycisk „Transpor ttaste”. Mata się wysunie. Nasza wskazówka: wycięte motywy można łatwiej zdjąć
z folii za pomocą szpatułki.

