EMBROIDERY KIT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Set za vezenje vam omogoča, da se na enostaven način naučite te tradicionalne ročne spretnosti in ustvarite
čudovite vezenine, ki bodo osupnile vsakogar.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE
1x navodila za uporabo

1x zabojček z orodjem za vezenje
100x barvna preja
10x vretence za prejo
4x dolgi vdevalec sukanca

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Velikost: 6,5 × 18 × 20 cm
Teža: 400 g

(1) Vezene krpice
(2) Vretenca za prejo
(3) Vdevalec sukanca
(4) Mali vdevalec sukanca
(5) Naprstnik
(6) Merilni trak
(7) Šivanke
(8) Škarjice
(9) Vezilna igla z zamenljivimi iglami
(10) Vezilna igla
(11) Nadomestni igli
(12) 4 × dolgi vdevalec sukanca
(13) Nožek za paranje
NAVODILA ZA UPORABO

VDEVANJE SUKANCA
1. Vstavite dolgi vdevalec sukanca v eno izmed vezilnih igel tako, da na drugem koncu gleda ven.
2. Skozi vdevalnik potegnite sukanec in izvlecite vdevalnik nazaj skozi vezilno iglo.
3. Vstavite vdevalnik skozi uho vezilne igle.
4. Potegnite sukanec skozi vdevalnik in izvlecite vdevalnik nazaj skozi uho igle. Vaša vezilna igla je
zdaj pripravljena na uporabo.
5. Za dodatne informacije glede vdevanja sukanca si poglejte slike v navodilih, ki so priložena izdelku.
ZAMENJAVA IGLE
1. Odstranite pokrovček na vezilni igli.
2. Odvijte vijak, ki pritrjuje iglo in izvlecite iglo iz držala.
3. Izberite iglo, ki jo želite zamenjati in jo vstavite v držalo.
4. Nastavite željeno dolžino igle in jo privijte nazaj.
5. Za dodatne informacije glede menjave igel si poglejte slike v navodilih, ki so priložena izdelku.
DODATNI NASVETI
1. Med vezenjem naj bo igla pod pravim kotom za doseganje najboljših rezultatov.
2. Za vezenje boste potrebovali tudi obroč za vezenje, ki ga lahko kupite v vsaki trgovini s šiviljskimi
pripomočki.
3. Pustite viseti vsaj 5 cm niti iz igle, da preprečite izgubo niti med vezenjem.

OPOZORILO!

-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, v priloženem zabojčku
Uporabljajte priložen naprstnik za zaščito prstov.
Igle in škarjice so ostre in vas lahko poškodujejo, če niste previdni pri uporabi

