
Open borduurwerk
(Embroidery Cutwork)



Open borduurwerk – wat is dat eigenlijk?
Open Borduurwerk is een fantastische innovatieve techniek!• Open Borduurwerk is een fantastische, innovatieve techniek!

• Voor iedereen die plezier heeft in het ontdekken van nieuwe technieken
en met minimale inspanning toch prachtige en unieke resultaten wil
bereiken.

• De INSPIRA® naaldenset voor Open Borduurwerk is echt sensationeel! 
Traditioneel Open Borduurwerk wordt een supereenvoudige
borduurervaring! Met de schaar openingen knippen, dat is verleden tijd! 
D ld O B d k f tijd h t b d dDe naalden voor Open Borduurwerk perforeren tijdens het borduren de 
stof zodat er automatisch openingen ontstaan die zo kenmerkend zijn
voor Open borduurwerk.  

• Zeer geschikt voor: - Kleding
- Woonaccessoires (zoals boekomslagen)

Quilten (applicaties)- Quilten (applicaties) 



Eigenschappen

• Extreem snel – De naalden perforeren de stof tijdens het borduren!Extreem snel De naalden perforeren de stof tijdens het borduren!        

• Extreem eenvoudig – Gewoon de naald verwisselen en alles is klaar om
te beginnen met perforeren. In een handomdraai

t t i k b d tiontstaan er unieke borduurmotieven. 

• Aantrekkelijke prijs – De set bevat alles wat u nodig heeft voor Open 
Borduurwerk. De naalden zijn ook apart leverbaar.j p



4 verschillende Open Borduurwerk techniekenp

Standaard Open Borduurwerk motief

Omgekeerde applicatietechniek voor Open Borduurwerk 
- Borduurmotieven die met twee Open Borduurwerk naalden  werken 
- De borduurmotieven kunnen gespiegeld of gedraaid worden
- Applicatiestof wordt onder de basisstof gelegd, waarna de

Standaard Open Borduurwerk motief
- Borduurmotieven die met twee Open 

Borduurwerk naalden werken 
- De borduurmotieven kunnen gespiegeld of

gedraaid worden

vorm uitgesneden wordt



Dubbel Open Borduurwerk motief
- Borduurmotieven die met vier Open Borduurwerk

naalden werken 
- De borduurmotieven kunnen niet gespiegeld of g p g

gedraaid  worden 
- U kunt kiezen voor een cordonsteek over de snijkanten in

het borduurmotief of ervoor kiezen deze weg te laten. 

Vrijstaand Open Borduurwerk motief
- Borduurmotieven die met vier Open Borduurwerk naalden

werken 
- De borduurmotieven kunnen niet gespiegeld of gedraaid

worden
- Het uitgesneden deel is het vrijstaande borduurmotiefg j



N ld t O B d kNaaldenset voor Open Borduurwerk
voor alle PFAFF® naai- en borduurmachines : E F G J ( 820945096)

De set bevat:

● INSPIRA® Open Borduurwerk naalden p

● Hulpstuk voor het verwisselen van de naalden

● CD met instructiefilm en 5 borduurmotieven GRATIS

● Gedrukte handleiding● Gedrukte handleiding



INSPIRA® Open Borduurwerk naalden:
• Naalden met vier verschillende snijvlakken
• De verschillende snijvlakken zijn in onderscheidende kleuren gemarkeerd

Naalden: 

620 090 196


