Vejledning til montering af stryge snipper på dit bælte.
Det skal du bruge:
Et strygejern -hvor damp er slået fra.
En saks.
Et målebånd eller lineal.
Et stykke stof til prøve strygning.
1 stykke bagepapir eller madpapir.

Placering af snippen på bæltet.
Snippen placeres ca. 2cm fra Kaiten mærket på bæltet.
Skal der 2 snipper på placeres de med et mellemrum på ca. 2 cm
Er der ikke mærke på bæltet kan de evt. placeres lidt længere nede hvor man nu syntes det ser pænt ud.

Lidt grundlæggende om stryge snipperne.
Du skal altid stryge på den blanke side hvor beskyttelsesfilmen sidder.
Sæt strygejernets temperatur til bomuld, ikke varmere!!
Du kan prøve dig lidt frem med et prøvestryg mht. temperatur som vis på næste side punkt 1 til 5
Er du nervøs for at smeltet snip kommer på dit strygejern kan du altid lægge madpapir imellem.
Varm ikke direkte på snippen med strygejernet når beskyttelsesfilmen er trukket af, så smelter det fast i dit
strygejern. Læg madpapir i mellem og varm så går det fint.
Skal du montere 2 snipper på bæltet så pas på ikke at varme på en allerede monteret snip da den vil
smelte fast i dit strygejern. Afdæk den evt. med madpapir.
Det er meget Vigtigt at du får fjernet alt beskyttelsesfolien fra snipperne på bæltet når du er færdig, da
det er skarpt plast og kan skære i fingrene når bæltet bindes. Eller hvis det bruges til træningsredskab.
Gå ikke i panik det er super nemt og tager 2 min. når du lige har prøvet det. Mislykkedes det kan altid få
nye snipper i klubben.

1. Klip 3 cm af en stryge snip

2. læg den på et stykke stof, her en engangsklud.
Husk at den blanke side skal være opad.

3. sæt strygejernet til bomuld.

4. Lav en prøvestrygning, her med madpapir.

5. Træk filmen af og se om snippen sidder fast.

6. Placer snippen på bæltet husk blank side opad.
Lad et lille stykke stikke udover på den ene side.
Så er det nemmere at placere snippen på den
anden side. Stryg snippen fast.

7. Snippen sidder nu forhåbentlig fast
Hvis ikke så stryg noget mere.

8. Vend bæltet

9. Buk snippen over bæltet, sigt efter det
Lille stykke der stikker ud.

10. Stryg snippen fast.

11. Snippen sidder nu forhåbentlig fast.
Ellers stryg noget mere.

12. vend bæltet, klip det lille stykker af som stikker ud

13. Hæft med strygejernet der hvor du har klippet.

15. Beskyttelsesfilmen er nu trukket af.

14. Træk beskyttelsesfilmen af på den ene side.

16. Buk enden af snippen over bæltet igen.

17. Stryg snippen fast. Her er det en god ide at
Lægge madpapir imellem. Hvis snippen ikker er
Klippet lige bred klistre det i strygejernet.

.
19. således.

18. Klip det resterende af snippen af.

20. Hæft med strygejernet hvor du har klippet
Husk madpapir da der nu ingen BeskyttelsesFilm er!!!!!

21. Fjern alt beskyttelsesfilmen!! Det er meget
22. Læg madpapir over og styg en ekstra gang på
Skarpt og kan skære. Husk madpapir fra nu af når du stryger.
Beggesider af bæltet.

23. Stryg lidt på begge kanter af bæltet også

24. Lad snippen køle og kontroler at alt er hæftet.
Du er nu færdig.

