Kuusi helppoa vaihetta 1 1/4"- kokoisten
rintanappien valmistamisessa.
muovikalvo
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Aloita asettamalla sininen rengas tasaiselle alustalle
siten, että tasainenpuoli on alaspäin. Aseta metallinen
napin aihio renkaan sisään siten, että terävä reuna on
ALASPÄIN. Seuraavaksi aseta kuva-aihe sen päälle
kuvapuoli ylöspäin, ja muovikalvo päällimmäiseksi.
Varmista, että kuva-aiheesi yläosa on kohdistettu
hopean värisen raidan kohdalle.
Pidä sininen rengas edelleen tasaisella alustalla ja
aseta kullanvärinen rengas sen sisään niin päin, että
se reuna jossa kuminen tiivisterengas on lähempänä
reunaa, tulee alaspäin.
Käännä sini/kulta kokonaisuus ylösalaisin tasaisella
alustalla. Aseta hopeanvärinen osa sinisen renkaan
sisään loivasti viistottu osa alaspäin. Seuraavaksi aseta
vihreä kiekko hopean osan päälle. (Seuraava vaihe
saattaa olla helpompi tehdä seisten). Aseta kämmenet
päällekkäin ja paina tasaisesti vihreää kiekkoa koko
alalta kunnes kuuluu ”naksahdus” ja liike pysähtyy. Ota
työ käteen ja irrota vihreä kiekko ja hopea osa. Jätä
kullanvärinen ja sininen rengas paikoilleen.
Aseta sini/kulta kokonaisuus tasaiselle alustalle, tällä
kertaa kuvapuoli ylöspäin. Aseta punainen kiekko työn
päälle siten, että sen pyöreä, pieni syvennys on
ylöspäin. Seisten, aseta kätesi punaisen kiekon päälle
kuten kohdassa 3. Paina punaista kiekkoa napakasti
alaspäin kunnes liike pysähtyy. ÄLÄ poista punaista
kiekkoa.

kuva-aihe
nappiaihio

5. Pidä työstä napakasti kiinni, nosta yhdellä kädellä ja
käännä ylösalaisin. Ota neulaosa, varmista, että
neula on kiinni ja aseta neulatausta sinisen renkaan
sisään, terävä reuna ALASPÄIN.
Oikaise neula
sinisen renkaan reunassa olevan viivan suuntaiseksi. Aseta vihreä kiekko sinisen renkaan sisään
neulataustan päälle.
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6. Pidä kokonaisuudesta napakasti kiinni. Käännä ja
aseta nappikoneeseen siten, että PUNAINEN
KIEKKO ON YLÖSPÄIN. Adapteri on syytä laittaa
prässiosaan jo etukäteen (musta, pieni metalliosa
joka on mukana), kahvan alapuolelta löytyy reikä
sitä varten. Varmista, että painokahvan (adapterin)
nipukka tulee punaisen kiekon keskellä olevan
kullanvärinen
pyöreän kolon kohdalle. Paina kahvaa napakasti.
rengas
Tämä vaihe vaatii reipasta painamista että taustaosa
Musta tiiviste
alaspäin
”tarttuu” kiinni. Poista työ koneesta, irrota osat ja
rintanappi on valmis!
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Huom. Kuvat ovat 2 ¼” muottien osista. 1 ¼” osat eroavat
hiukan, seuraa ohjeen tekstiä jossa mainitaan oikeat värit.
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Yleisimmät ongelmat napin valmistuksessa:
Muovikalvo ei kauttaaltaan peitä nappia. Tämä aiheutuu
epätasaisesta painamisesta kohdissa 3 ja 4.
Tausta ei ota kiinni. Tämä johtuu liian hennosta painamisesta
kohdassa 6 tai liian paksusta materiaalista.
Paras tulos kokemusteni mukaan saadaan kun kuvaan käytettävä paperi on max.
90 gr.

