
Tablet Cover
כיסוי לטאבלט



place rectangle of super stable in front of 
you, fusible (= shiny) side up!

 Superמסוג,(Stabilizer)[המייצב של המלבן הניחו את 
[Stable , מעלהכלפי כאשר הצד המבריק שלו מונח



place fabric strips on stabilizer, 
slightly overlapping each other

המייצב כאשר הן על הבד רצועות הניחו את 
מעט זו את זוחופפות 



cover stabilizer completely and iron strips in place

כסו את כל המייצב בכל רצועות הבד וגהצו אותן



Organza
אורגנזה

spray very little adhesive spray on the organza & place the 
organza on the fabric strips

דבק ספריי על בד האורגנזה והניחו את בד מעט מאוד התיזו 
על רצועות הבדהאורגנזה 



fabric strips covered with organza
ההאורגנזבבדמכוסותכשהןהבדרצועותנראותכך



use Aerofil sewing thread on the bobbin
Bobbin-כחוט תחתון בAerofilהשתמשו בחוט מסוג 



2) thread frosted matt
Frosted MATTהחוט העליון לתפירה הוא 

1) attach universal needle 75
75מספר Universal-השתמשו במחט ה



1) use stitch no. 4 or 12 (Bernina)
2) increase stitch length to 2,5
3) sew vertical lines at irregular intervals

אם אתם משתמשים12או 4בחרו בתפר מספר .  1
במכונה מסוג ברנינה

2.5-הגדילו את אורך התפר ל.  2
בהפסקות , שונותמקבילותשורותתפרו.3

לא אחידות



2) thread metallic no. 40  sparkling
Metallic No. 40 Sparklingהחוט העליון לתפירה הוא 

1) attach metallic needle 90
90מספר Metallic-ההשתמשו במחט 



1) reduce upper tension

2) choose a simple decorative stitch

3) sew approx. 10 wavy vertical lines, space them evenly

4) sew slowly!!!

הורידו את המתח של החוט העליון1.

בחרו בתפר דקורטיבי פשוט2.

ברווח שווה, שורות אנכיות10-תפרו כ3.

!!!!תפרו לאט4.



choose another stitch & sew more wavy vertical lines

ותפרו שורות אנכיות בגלים ועיגולים כמו בתמונה , דקורטיבי אחרבחרו בתפר 



thread metallic no. 40 astro
Metallic No. 40, Astroהחליפו את החוט העליון לחוט מסוג 



choose other stitches & sew more wavy vertical lines
ותפרו שורות אנכיות בגלים ועיגולים כמו בתמונה , בחרו בתפר דקורטיבי אחר



1) attach Glamour needle 100
100מספרGlamour-ההשתמשו במחט 

2) thread Decora no. 12
Decora no. 12החוט העליון לתפירה הוא 



choose other stitches & sew more wavy 
vertical lines

do not use too detailed stitches!

reduce upper tension further & increase stitch 
length if neccessary

ותפרו שורות אנכיות בגלים  , בחרו בתפר דקורטיבי אחר•
בתמונהועיגולים כמו 

!רביםפרטיםבושישבתפרלבחורלאמומלץ•
הורידו את המתח של החוט העליון והגדילו את  , במידת הצורך•

אורך התפר  



thread Glamour no. 12
Glamour no. 12-לתפירה להעליון החליפו את החוט 



choose further stitches & sew 
more wavy vertical lines

increase tension slightly
הגדילו מעט את מתח החוט העליון•
ותפרו שורות אנכיות בגלים  , בחרו בתפרים דקורטיבים  אחרים•

בתמונהועיגולים כמו 



thread goldenSilver

GoldenSilver-להחליפו את החוט העליון לתפירה 



choose further stitches & sew more wavy vertical lines
ותפרו שורות אנכיות בגלים ועיגולים כמו בתמונה, בחרו בתפרים דקורטיבים  אחרים



add more lines with any thread you like!
!בתמונה בכל חוט שתבחרושורות אנכיות בגלים ועיגולים כמו תפרו עוד 



or cut it approx. to 7,5 cm x 30 cm/desired length,
if you do not want to use paper

מ"ס7.5X30את הרקמה לגודל סופי של חתכו , אם בחרתם לא להשתמש בנייר

5 cm

30 cm or desired length



1) place the embroidery on the paper centred
הניחו את הרקמה שהכנתם על הנייר 

2) use Decora or Glamour & zigzag in place (width: 3, length: 2)

( 2אורך 3רוחב תפר הזיגזג הוא )חברו בתפר זיגזג את הנייר לרקמה GlamorאוDecora-הבחוט



2) change bobbinthread to Aerofil in grey
Bobbinהחליפו לחוט תחתון מסוג  thread וחוט עליון מסוגAerofil

1) attach embroidery to felt, approx. 1-2 cm from the lower edge
מ מהחלק התחתון של הלבד"ס1-2בגובה של , חברו את הרקמה ללבד

1-2 cm



1) attach universal needle 75
75מספר Universal-ההשתמשו במחט 

2) thread Monofil no. 60
Monofilהוא החוט העליון לתפירה  no. 60

3) increase stitch length (3-3,5)    (3-3.5)הגדילו את אורך התפר

4) stitch paper in place (straight stitch) close to the edg
קרוב לקצה, (תפר ישר רגיל)ת הנייר תפרו א



cover the edges of the paper with Carat using zigzag stitches (3/2,5)
(  3/2.5)בתפר זיגזג  , Caratכסו את קצה הנייר בסרט  



2) change upper thread
to Aerofil in grey

Aerofil-את החוט העליון להחליפו 

3) fold lower edge approx. 19 cm, close 
both side seams, backstitch at both ends

קרוב לשני, מ"ס19-קפלו את החלק התחתון לאורך של כ
בשני הצדדיםbackstitchתפרו תפר מסוג . התפרשלהצדדים

19 cm

1) change tension to regular
החליפו את מתח התפירה למתח רגיל



DONE! !  סיימנו



Thanks for participating!
!בסדנהתודה שהשתתפתם 


