
Elite

Gequilte tafelloper:  Tips & Hints

Gebruik uw SINGER® | Elite naaimachine om een tafelloper op maat te ontwerpen! Het middengedeelte van deze loper 
bevat een assortiment prints en effen stoffen die op verschillende manieren zijn versierd met decoratieve steken om een 
mooie textuur te maken. De stoffen zijn in stroken gesneden, aan elkaar genaaid en vervolgens afgewerkt met een effen 
rand. Een tussenvoering en achterkant werden toegevoegd en de onderkant van de stof werd gebruikt om de loper af te 
maken. Hier zijn tips om u te helpen uw eigen versie van deze tafelloper te ontwerpen!

Gebruikte materialen:
• SINGER® 3.0 mm Tweelingnaald, dikte 90/14

• SINGER® Topstitchnaald, dikte 90/14

• SINGER® Multi-line naaivoet - naai meerdere rijen siersteken op gelijke afstand van elkaar

• SINGER® Boventransportvoet - voor het naaien van meerdere quiltlagen

• SINGER® Cordonsteekvoet - voor het naaien van decoratieve steken

• SINGER® Patchwork-/quiltvoet - voor het naaien van 6 mm naden, ideaal voor quiltwerk

• Quiltkatoen - assortiment effen en print stoffen

• Quilt tussenvoering

• Inspira® Tear-N-Wash wateroplosbare versteviging - wordt onder de stof gelegd om de steken te ondersteunen; 
scheurt gemakkelijk weg, overtollige versteviging wordt uitgewassen



Naaien met een tweelingnaald
Naaien met een tweelingnaald voor decoratieve versieringen voegt 
dimensie toe aan uw project. Voor deze tafelloper werd een 
tweelingnaald van 3,0 mm gebruikt. Omdat de tweelingnaald breed 
is, verkleint u de steekbreedte-instelling op uw machine en test u 
eerst, door langzaam aan het tandwiel te draaien, om te controleren 
of bij de linker- en rechterbeweging van de tweelingnaald de 
zijkanten van de naaivoet niet worden geraakt. Zorg ervoor dat beide 
draden in tegengestelde richting van de klossen worden afgerold om 
ervoor te zorgen dat het garen niet in de war raakt.

Naaien met metallic garen 
Metallic garen kunnen uw projecten laten sprankelen en een 
interessante textuur creëren. Gebruik een Topstitchnaald, die een 
groter oog heeft om de eigenschappen van metallic garen aan te 
passen en te voorkomen dat het garen kapot gaat. Gebruik voor 
dichtere steken een cordonsteekvoet, die aan de onderkant een 
groef heeft zodat dichte steken er vrij onderdoor kunnen lopen. 
Gebruik gewoon naaigaren op de spoel en scheurversteviging onder 
de stof. Verlaag ook uw naaisnelheid.

Creatieve ideeën met letters
Als uw machine ingebouwde letters en cijfers heeft, kunt u 
overwegen één van de letters of cijfers als decoratieve steek te 

gebruiken! Bij deze tafelloper is de letter “O” gebruikt als decoratieve 

steek om een mooie textuur aan de stof te geven. De multi-line 

naaivoet is handig om de stof recht te geleiden, zodat de rijen steken 

mooi gelijkmatig zijn. Gebruik Rayon borduurgaren voor een beetje 

glans, met gewoon naaigaren op de spoel.

Decoratieve steken  
Combineer verschillende steken om een ontwerp in uw stoffen te

creëren. Hier vormen de rechte stretch steek en de versterkte

zigzagsteek een ruitpatroon. Voor een gedurfde look, gebruik
katoen garen 30 wt. in de naald en gewoon naaigaren op de spoel en 

een topstitchnaald dikte 90. Gebruik de multi-line naaivoet om de 

stof recht te geleiden terwijl u naait.



De stof quilten
Het quilten van de stroken in het middendeel kunnen worden 

gedaan met de Patchwork-/quiltvoet. Quilt daarna de stoflagen aan 

elkaar met rijen rechte steken op 2,5 cm van elkaar. Gebruik een 

garenleur die goed bij de stof past. Gebruik de boventransportvoet 

voor een gelijkmatig transport van de stof tijdens het quilten. U kunt 

veiligheidsspelden gebruiken om te voorkomen dat de top, 

tussenvoering en achterkant gaan rimpelen of wegglijden. 

Quilt afwerken  
- Na het aan elkaar quilten van de lagen, knip alleen de top en 

tussenvoering af tot de gewenste maat.

- Knip de stof aan de achterkant 2,5 cm breder dan de top en 

tussenvoering, aan alle vier de zijden.

- Strijk de stof van de achterkant naar de voorkant van de loper.
- Strijk de onafgewerkte rand 1,25 cm om, vouw bij de 4 hoeken de 

stof in verstek. Speld vast.

- Naai de afwerking met een rechte of decoratieve steek vast.
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