embellisher

Het gereedschap van scheppers
Ze hebben kleine weerhaken, waarmee de
diverse stoffen geheel zonder garen met
elkaar verbonden kunnen worden. Normaal wordt uit viltwol of merinowol vilt
gemaakt. Voor individuele effecten worden
er stukken organzaweefsel in verwerkt.
Verder kun je met de embellisher bijna
onbeperkt andere stoffen, zoals jeans, zijde
of linnen verwerken. In tegenstelling met
het nat vilten kun je hierbij gericht kleinere accenten op bepaalde punten zetten.
Zo kun je gedetailleerde patronen en
plaatjes maken. Je krijgt met minimale
inspanning een gelijkmatig en zeer stevig
geweven resultaat.

Machinetype
Aantal naalden
Vervanging van de naalden
Aantal draden
Steken per minuut

Viltmachine
12
los
geen
800

Een unieke aanvulling op het volkomen vrije,
creatieve concept ontstaat door bijloopgaren of decoratieve bandjes toe te voegen. De
draad wordt direct in het centrum van de naald
gevoerd en kun je, net als bij het quilten, vrij
op de basisstof bevestigen.
Laat je fantasie met de baby lock embellisher
de vrije loop! Zo kan niets je extravagante
projecten nog stoppen. Met de individuele
viltapplicaties en gedetailleerde decoraties
sta je met je kunstwerken in het middelpunt
van de belangstelling.

4 jaar garantie
2 jaar wettelijke garantie plus
2 jaar baby lock verlengde garantie
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Vertaald betekent het Engelse begrip ‘to
embellish’ versieren of mooier maken.
De baby lock embellisher verleidt daarom vooral de kunstenaars onder ons, die
zich graag creatief uitdrukken. Behalve
de afwisselingsrijke toepassingsmogelijkheden maakt hij vooral indruk met zijn
snelheid en comfort.
Het met de hand vilten kost veel tijd en
geduld, in allereerste instantie echter een
zeer hoge concentratie voor de
veilige omgang met de naald.
Om het verwondingsrisico
te minimaliseren, biedt de
embellisher twaalf vaste
naalden, die in een vingerbescherming gehuld zijn.

Technische gegevens

