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Thread Flowers  פרחי חוטים





Fold the stabilizer Avalon Plus in half & span it in the
embroidery hoop.

והדקו אותו בתוך חישוק הרקמהAvalon Plusקפלו לחצי את המייצב 



Take template sheet, place it under the stabilizer & transfer
pattern 2, 3 & 4(2x) to the stabilizer using the magic pen. 
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.  הניחו את שרטוט הדוגמא מתחת לחישוק
העתיקו פעמיים4ואת צורה מספר 3-ו2והעתיקו למייצב את צורה מספר -magic penהשתמשו ב



1) attach Universal needle 75 & your free-motion foot.

2) Use Cotona 622 or 621 on top & on the bobbin.

כחוט עליון וכחוט תחתון621או 622מספר Cotonaהשתמשו בחוט מסוג 

Universal 75החליפו את המחט שבמכונת התפירה למחט מסוג 
free-motion-וחברו את רגלית ה



1) Stitch along the outline of template 4 
three times in free-motion technique.

2) Stitch irregular wavy lines within the
shape. Make sure they catch the outline.
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תפרו שלוש פעמים את הקו החיצוני של  
בטכניקת תפירה חופשית4צורה מספר 

. כמו בתמונה, בטכניקת תפירה חופשית תפרו שורות גליות
הקפידו שהשורות נפגשות עם הקו החיצוני של הדוגמא



Fill the shape with tiny overlapping circles. 

כמו בתמונה, מלאו את הדוגמא בעיגולים קטנים העולים אחד על השני



Repeat process for 2nd shape 4. 

4חזרו על התהליך גם לדוגמא השנייה של צורה מספר 



Repeat process for flower 3 using Cotona 611 or 604. 
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604או 611מספר Cotonaהשתמשו בחוט . 3חזרו על התהליך לפרח שבצורה מספר 



Repeat process for flower 2 using Cotona 605 or 588. 
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611/604

605/588

588או 605מספר Cotonaוהשתמשו בחוט 2חזרו על התהליך בצורה מספר 



1) Remove hoop & span stabilizer again in the hoop.  

2) Transfer template 1 to the stabilizer.  
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3) Use Cotona 590 or 585.  

. הורידו את הצורות מהחישוק1.

הניחו על החישוק מייצב חדש2.

1את צורה מספר magic pen-העתיקו בעזרת ה3.

585או 590מספר Cotonaהשתמשו בחוט 4.



Repeat process for flower 1. 

1חיזרו על כל תהליך הרקמה החופשית לצורה מספר 



1) Remove hoop & span stabilizer again in the hoop. 

3) Transfer 2 leaves (5) & stitch them using Cotona
775 and/or 713. 

2) Stitch a second flower 1.
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. הורידו את הצורות מהחישוק1.

הניחו על החישוק מייצב חדש2.

5את צורה מספר magic pen-העתיקו בעזרת ה3.

713או 775מספר Cotonaהשתמשו בחוט 4.



Cut out all shapes. 

חתכו את כל הצורות שהכנתם



Dissolve the stabilizer in water.

המיסו את המייצב במים



Iron all shapes until dry. 

גהצו את כל הצורות עד שיתייבשו



Thread Aerofil No. 35.
Roll up 1st shape 4 & secure
with some hand stitches. 

Gather 2nd shape 4 along
lower edge &...

…wrap it around rolled up shape 4. 
Secure, do not cut thread.
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בידלתפירהבמחט Aerofil No. 35-השחילו את חוט ה1.

וחזקו בכמה תפרים בקצה4גלגלו  את צורה מספר 2.

כמו בתמונה  , המשיכו התפירה של הצורה השניה3.
.וגלגלו אותה מסביב לצורה הראשונה

חזקו בתפרים מבלי לחתוך את קצה החוט4.



Gather flowers 1, 2 & 3 in the center with a new thread Aerofil. 
Secure and cut thread each time.

.כמו בתמונה, במרכז3-ו, 2, 1כווצו את צורות מספר 1.

חזקו את התפר וחיתכו את החוט בכל צורה2.



4/4-3 4/4/3-2

4/4/3/2-1 4/4/3/2/1-1

Attach shapes to each other one by one:

כמו בתמונה, זו אחר זו,  הוסיפו את הצורות



Attach both leavesחברו את שני העלים         



DONE!
!סיימנו
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Thank you for participating!
!תודה שהשתתפתם בסדנה



!להתראות בסדנה הבאה

(2018באוקטובר 22-בשבוע של ה)


