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Ohjeet kuvan mukaisille ammattilaiskoneille

Käytä vain tälle konelle takoitettuja nappiaihioita. Eri koneilla pohjat voivat olla vain millin osia väärän kokoisia tai muotoisia eikä merkki
onnistu.
1. Päälliosa tulee kaikilla aihiotyypeilä (neula, avainperä, peili, magneetti ym.) matalampaan muottiosaan oikea puoli päälle päin ja
reunat alaspäin.
Neulaosa tulee neula alaspäin ja reunat ylöspäin syvempään muottiosaan.
Erikoisaihioiden taustaosat myös tälle puolelle, esim peiliosat, magneettiaihion tausta, vetoketjun vetimen rengas ja avainaihion tausta.
2. Isommissa (56mm) pinsseissä neula ei ole keskellä, neulan pitää olla takana ylhäällä että nappi roikkuu siististi. Saat sen oikein kun
laitat tekovaiheessa neulan tekstiin nähden ylösalaisin ja tekstin suuntaisesti. Kokeile kuinka päin neula tulee, se riippuu myös siitä
kuinka päin tekstin laitat.
3. Päälliosan päälle tulee kuva ja muovikalvo. Käännä kelkka niin että kuvapuoli tulee kahvan alle rajoittimeen asti.
4. Käännä kahva alas loppuun asti. Nosta kahva ylös. Merkin päälliosa on nyt jäänyt puristimen yläosaan odottamaan neulaosaa.
Huom. Jos sinulla ei ole rutiinia, tässä vaiheessa voi tulla epäilys, että teitkö päälliosa jo. Tarkasta aina ensin jos epäilet.
On hyvä tehdä kaikki vaiheet aina samassa järjestyksessä, silloin ei satu virheitä tehdessä ja työskentely on tehokasta.
5. Käännä nyt neulapuoli kelkasta kahvan alle.
6-7. Paina kahva alas loppuun asti ja nosta ylös.
8-9. Käännä alaosaa ja sinulla on valmis merkki.
ÄLÄ SÄÄDÄ MITÄÄN RUUVEJA TAI PURA KONEEN OSIA KORJATAKSESI SITÄ. KONEILLA ON VUODEN TAKUU MUTTA TAKUU
EI KOSKE ITSE KORJATTUJA, SÄÄDETTYJÄ, PURETTUJA TAI KOLHITTUJA KONEITA.
Älä nosta konetta kahvasta vaan ottamalla kiinni myös pohjasta.

GRAFIIKKA LEIKKURI Leikkuri tarkoitettu vain paperille
Kun teet kuvia rintanappeja varten, asettele kuvat A-4 paperille riveihin.
Jätä ( pystysuunnassa ) väliin min.. 10mm tilaa että voit leikata paperin suikaleiksi niin että kuva aiheet ovat "jonossa".
Työnnä suikale leikkurin levyjen väliin ja paina kahvasta, työnnä seuraava kuva aukon kohdalle ja paina jne. kunnes kaikki on leikattu.
Grafiikkaleikkurilla voi leikata 2-4 paperia päällekkäin riippuen paperin paksuudesta. Kokeile, älä paina väkisin jos tuntuu että paperi on
liian paksua.
YMPYRÄLEIKKURI Leikkuria voi käyttää sekä paperin että kankaan leikkaamiseen.
PIHTILEIKKURI vain paperilla yksi paperi kerrallaan.
SININEN MUOVILEIKKURI Leikkuri soveltuu parhaiten paperin leikkaamiseen. Aseta leikattava muovilevyn väliin ja
pyöritä kahvasta myötäpäivään.
Leikkurissa käytetään rautakaupassa myytäviä katkoteriä. Poista tylsä terä ja laita uusi pakalleen pihdeillä, ei sormin.
Laita terä niin päin että se leikkaa myötäpäivään. Ota vanha terä malliksi kun ostat uusia.

Vinkkejä ja yleisimmät virheet:
-

- Painat taustan liian kevyesti eikä osat tartu kiinni
- Laitat vahingossa kaksi päälliosaa muottiin. Kone menee jumiin jos niin käy. Päälliosat ovat joskus todella
tiiviisti toisissaan kiinni, katso tarkkaan ettei mene kahta päällekkäin. Nosta päälliosa teipillä pois jos haluat
tarkastaa asian.
- Muovikalvo unohtuu. Asiaa ei voi jälkeenpäin korjata. Myös muovikalvojen kanssa on syytä olla tarkkana
koska ne ovat niin ohuita.
- Katso että neula on kiinni ja liikkuu vapaasti kun laitat sen muottiin.
- Älä koskaan käytä toista kertaa epäonnistuneen pinssin osia koneessa, ne eivät ole enää täsmälleen oikean
muotoisia.
- Jos kone tuntuu yllättäen erilaiselta (raskaammalta) käyttää, älä jatka vaan mieti tarkasti mistä se voisi johtua.
Yleensä syynä on kaksi päälliosaa päällekkäin tai useampi muovikalvo.
- Kaikenlaiset, max n. 110 gr paperit sopivat käytettäväksi.
- Jos haluat tehdä valokuvapinssin, on parasta kopioida kuva. "Oikea" valokuva on yleensä liian paksu eikä
pinssi onnistu ja kuvakin menee pilalle. Voit myös leikata valokuvan sen kokoiseksi ettei se käänny yhtään
reunoilta. Laita ohut paperi taustaksi ettei metallireunat näy, muovikalvo päälle ja tee kuten normaali pinssi.
Näin voi käyttää paksumpia valokuvia.

Jos tekeminen ei onnistu vaikka toimit ohjeen mukaan, ota yhteyttä niin mietitään yhdessä missä on vika. Hukkaprosentti saa
olla n.2- 4% kun ei huomioida omasta toiminnasta johtuvia virheitä. Emme korvaa hukkaan menneitä materiaaleja, siksi on
syytä lopettaa ja ottaa yhteys jos tekeminen ei onnistu. Joskus vika saattaa olla esim. jossain aihioerässä.
Vinkkejä kuinka voit käyttää rintanappikonettasi :
- Tee messuille ja tapahtumiin nimikyltit osallistujille
-Ota kone mukaan messuille ja tapahtumiin, saat säpinää osastollesi jos kävijät pääsevät itse tekemään rintamerkkinsä. Lapsille voi
tulostaa ja leikata valmiiksi värityskuvia
-Tee pinssit muistoksi synttärikutsujen, kastetilaisuuden tai häiden vieraille päivänsankaresta.
-Tee kutsu vieraille pinssinä, laita "juhlakalun" tai juhlan aiheenmukaisen kuvan lisäksi ajankohta mukavaksi muistoksi.
- Jos harrastat piirtämistä, maalamista, sarjakuvien tekoa tai kirjoittamista, käytä omia töitäsi pinssin aiheena.
-Leikkaa lehdistä kuvia tai teksetejä. Huomioi kuitenkin tekijänoikeudet. Ilman lupaa ei saa kopioida.
- Leikkaa vanhasta puhelinluettelon kartasta kotipaikkasi kuvaksi.
Kun käytät taustalla ohutta paperia ja päällä muovikalvoa, väliin voi laittaa melkein mitä vaan jos se ei ole liian paksua:
Prässättyjä kukkia ja terälehtiä, postimerkkejä, kiiltokuvia, lehdistä ja lahjapapereista leikattuja kuvia, värikkäistä folioista leikattuja
kuvioita
Askartelu- ja paperikaupoissa on hyvä valikoima kauniita erikoispapereita ja kalvoja joita voi käyttää kun valitset riitävän ohuen
materiaalin.
- Jos harrastat kankaan painoa, ristipisto tai kirjontatöitä, voit käyttää omia töitäsi rintanapin kuvaksi, jos pohja kangas ei ole paksua ja
kirjailu on keskellä niin ettei se käänny reunoille.
Kangasta voi käyttää jos se ei ole paksua ja kovaa. Farkkukangas voi olla liian jäykkää. Laita kankaan taakse pakkaus-tai maalarinteippi
niin että se riittää koko ympyrän alueelle ja leikka sen jälkeen. Voit käyttää Ympyräleikkuria tähän mutta Grafikkaleikkuri ei sovi kankaan
leikkuuseen. Myös käsin voit leikata kun piirrät sabluunalla leikkauslinjan. Sabluunasta tulee varmasti oikeankokoinen kun teet sen
leikkurilla. Kangaspinssiin ei ole syytä laittaa muovikalvoa.
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PEILIN, MAGNEETIN JA AVAINPERÄN TEKO-OHJEET
Kuvat peilin tekemisestä 56 ja 58mm koneilla

1. Kuvassa on peilintekoon tarvittavat osat: Rengas, peili ja tarranpala (tai kiristysjousena toimiva levy)
toimittavasta tehtaasta riippuen. Kuvasta puuttuu kuvapuolen osat.
Tee kuvapuoli ensin valmiiksi ja sitten vasta asettele peilin osat seuraavan ohjeen mukaan.
2. Aseta rengas terävä reuna ylöspäin siihen osaan muottia johon pinnitaustankin tulee.
3-4. Laita peili peilipuoli alaspäin renkaan päälle.
5-6. Laita tarran pala hiukan keskikohdasta reunaan päin peilin taakse, tai jos mukana jousilevy (kuvassa),
taivuta levyä hiukan ja aseta keskelle peilin taustaa. Näiden osien tarkoituksena on estää peilin liikkuminen,
ne toimivat tiivisteenä päälliosan ja peilin välissä, muuten peili helisee.
Tee lopuun kuten tavalliset napit.
Huom. Käännä muottia varovasti kun olet asettanut peilin osat siihen. Peili eikä jousilevy saisi liikkua
reunaan, peili voi mennä rikki jos se on aivan reunassa kiinni. Samoin peili voi rikkoutua jos jousilevyn
reuna pääsee putoamaan renkaan reunan ja peilin väliin.
MAGNEETIT ja PULLONAVAAJAMAGNEETIT (56 ja 58mm)
Tee päälliosa normaalisti, laita tausta osa terävät reunat ylöspäin muotin sille puolelle johon taustaosat
laitetaan. Jos aihio on sellainen että magneettitarra tulee erikseen, l iimaa magneetti valmiiseen nappiin.
Myynnissä on kaksi mallia, toisessa on magneetti valmiina.
AVAINPERÄ 56mm
Kuten yllä, ensin pääliosa ja tausta terävät reunat ylöspäin. Avainketju napsautetaan valmiiseen nappiin
reunassa olevaan reikään.
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