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Xpressionist Sherrill Kahn heeft dit voorbeeld gemaakt op de JANOME Xpression.

Ben jij een Xpressionist?

X

PLORE DE CREATIE VE MOGELIJKHEDEN!
periment!
X
Vervilten is een ongelofelijk creatief proces. Terwijl je aan het werk bent en de

Ontdek de kunst van het
vervilten,
grenzeloze creatieve
vrijheid!

verschillende technieken uitprobeert ervaar je de onbegrensde mogelijkheden die je
met geen enkele andere naaldtechniek kunt bereiken.
Vervilt twee of meer lagen stof met elkaar, gebruik daarbij restjes wol, band of kant en
creëer zo honderden nieuwe ontwerpen.
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Voor het punchen worden speciale naalden
gebruikt om het vervilten van twee of meer
stoffen mogelijk te maken. Vermeng de kleuren
en/of de verschillende vezels tot een uniek en
nieuw materiaal zonder gebruik te maken van
garen of spoeldraad.
Totale artistieke vrijheid met de JANOME
Xpression
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De JANOME Xpression bezit de juiste eigenschappen
die het vervilten leuk en vooral eenvoudig maakt!
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1 Breiwol - bewaar vanaf nu al uw restjes breiwol! Door de grote verscheidenheid aan
draden in dikte en kleuren, die zeer geschikt zijn om mee te punchen, zijn de
mogelijkheden eindeloos.
2 Stofrestjes - gebruik voor het beste resultaat natuurlijke materialen zoals vilt, los
geweven stof, katoen en fleece. Combineer materiaal om nieuwe stofjes te maken,
erg leuk voor het maken van applicaties.
3 Strengen wol of zijde - in vele kleuren te koop. Neem draden of plukjes en meng
verschillende kleuren door elkaar, geef ze met de hand vorm en punch ze door elkaar.
Gecombineerd met vilt geeft het een soft en kleurrijk uiterlijk.

1. Naaldunit met 5 naalden - scherpe naalden voorzien van kleine haakjes om de verschillende
vezels met elkaar te kunnen vervilten

4 Lint, band of kant - alle soorten lint, band en of kant kunnen worden gebruikt voor een
zeer decoratief effect.

2. Steekplaat met 5 openingen - perfect voor het werken met dunne stoffen

5 Overige materialen - experimenteer met jute, raffia, organza en tule.
3. Vrije arm en accessoirebakje voor het opbergen van de extra accessoires
4. Gemakkelijk reinigbaar
5. Doorzichtige in hoogte verstelbare naaivoet, voor het verwerken van meerdere lagen
6. Naaldunit met 1 naald
+ extra steekplaat met 1 opening voor dikke materialen - verlichting - vinger/oogbescherming standaard pedaal voor extra bedieningsgemak - etc.

Nu met GRATIS inspiratie DVD voor nóg meer creatieve ideeën!

6 Meerdere lagen - de Xpression puncht gemakkelijk door meerdere lagen of dikke
stoffen. Door de extra hoge naaivoethoogte is het gemakkelijk om het materiaal onder
de naaivoet te plaatsen.
TIPS:
* Versier je woonaccessoires zoals kussens, gordijnen, je gekochte kleding en geef
het een persoonlijke tintje!
* Maak applicaties om je accessoires zoals tassen, riemen en hoeden in ieder seizoen
de juiste kleurentoon te geven.
* Meng wol- en sierdraden tot nieuwe kleuren en structuren om er op een
quilt mee te “verven” in vrije artistieke vormen

