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Welkom

Hulpmiddelen

Of u nu graag met papier werkt of van naaien
houdt, als decoupage uw hobby is of als u het
altijd leuk hebt gevonden om uw kleding te
pimpen en een persoonlijk tintje te geven, dan is
de Brother ScanNCut een onmisbaar hulpmiddel
om uw projecten te realiseren, vanaf het ontwerp
tot en met de uitvoering.
Dit projectboek is een verzameling stijlvolle en leuke ontwerpen die u kunt uitproberen,
van prachtige cadeaus tot gepersonaliseerde
kledingstukken, van woningdecoratie-artikelen tot unieke accessoires. U kunt de projecten
exact volgen of er uw eigen draai aan geven. Met
de Brother ScanNCut kunt u uw fantasie echt de
vrije loop laten!

Inhoud
Projecten

Zorg dat u de volgende spullen bij de hand
hebt om elk project te kunnen uitvoeren:
 Schaar
 Universele hobbylijm
 Liniaal
 Potlood
 Strijkijzer
 Stijfselspray
 Naaimachine of naald en draad

Ter informatie
Alle maten worden als volgt weergegeven:
breedte x hoogte (b x h) in millimeters.
Bij naaiprojecten moeten stoffen worden
voorbereid voordat ze worden gesneden.
Spuit er stijfsel op en pers met een strijkijzer
voor een optimaal resultaat.
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Project één | In papier uitgesneden prent

Prachtig plaatje
Papiersnijden is helemaal in en hiermee maakt
u een echte 'eye-catcher'. Dit schitterende
ontwerp ziet er ingewikkeld uit, maar is
in een paar minuten te maken!

4

 Direct snijden






Wit stevig papier (voor kaarten) (A4)
Gekleurd stevig papier (A4)
Lijmspray
Fotolijst (A5)

Snijsjabloon OP pagina 35

Beschrijving
1 Scan de sjabloon op pagina 35 in de

machine en pas het formaat aan volgens
de instructies. Snij deze uit wit stevig
papier of karton. Haal het papier of karton
van de snijmat met behulp van het speciale
gereedschap.

1

2 Kies uw achtergrondkarton of of stevig
papier. Vermijd printjes en kies voor een
heldere effen kleur zodat de elementen
van het ontwerp duidelijk uitkomen.
3 Snij het papier op het juiste formaat.

Het ontwerp moet in een A5-lijst passen.

4 Plaats ter bescherming een vel papier
onder het uitgesneden ontwerp en spuit
lijm op de achterzijde.

5 Plaats het ontwerp zorgvuldig op het
gekleurde papier. Laat het drogen.

6

 Bewerkingsfuncties

2

Materialen

3
4 5

6 Plaats de voltooide in papier uitgesneden
prent in een A5-lijst. Een extra kader
is niet nodig, omdat deze in het ontwerp
is opgenomen.

Top Tip

Als u uw eigen
ontwerp tekent,
zorg dan dat alle
lijnen aangesloten
zijn voor een goed
snijresultaat!

5

Project twee | scrapbookpagina

Mooie
momenten

Met scrapbooking kunt u uw herinneringen aan de mooiste momenten van uw
leven op een prachtige manier vastleggen. Met dit fleurige en kleurrijke project
gebruikt u schitterende papiersoorten en decoratieve versieringen om die
speciale herinneringen nooit te vergeten...
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Ingebouwde patronen:
Blad: AR-A024 - 31 x 36 mm;
geschulpte cirkel: BA-A050 - 85 x 85
mm; bloem AR-A015 - 60 x 60 mm;
lijst 1: AR-K027 - 160 x 116 mm; lijst
2: AR-K024 - 40 x 49 mm; lijst 3:
AR-K023 - 48 x 60 mm; rechthoek:
BA-A022 - 64 x 34 mm; naamplaatje:
AR-K017 - 59 x 30 mm

3

1 Selecteer de ingebouwde patronen,

Top Tip

2 Zet de bloem in elkaar door de

blaadjes op de roze, gespikkelde cirkel
met uitstulpingen te plakken, breng de
bloemvorm aan en voeg een papieren bloem
en een kraal toe. Leg deze creatie apart.

3 Scan een foto met behulp van de functie
Achtergrondscan. Selecteer de gewenste
uitsnede en snij deze zodanig dat hij in
de grote lijst past. Plak de foto op de
achterzijde van de grote lijst en laat het
geheel drogen. Bevestig de fotolijst op het
basispapier en plak de bloem erop.

door foto's of tijdschriftknipsels in de lijsten
te plakken en laat ze drogen.

5 Bevestig het naamplaatje met lijm op de
kleine gespikkelde rechthoek en laat het
geheel drogen.

6

6 Snij een stuk bakkerstouw van 350 mm af
en bevestig dit ongeveer 10 mm van de bovenkant aan weerszijden van de scrapbookpagina om een vlaggetjeseffect te creëren.
Breng ter versiering strikjes aan. Bevestig tot
slot de drie kleine lijsten en het naamplaatje
met de wasknijpertjes aan het touw.

 Bewerkingsfuncties

4 Maak de drie kleine lijsten compleet

 Achtergrondscan

Gebruik Scannen naar
USB om foto's op te slaan:
scan een foto, sla het
origineel op en druk
een kopie af die u op
scrapbookpagina's
kunt gebruiken!

pas het formaat aan en snij ze volgens
de bovenstaande instructies. Voor het
naamplaatje: vervang het mes door de stift
en selecteer de stiftfunctie om uw tekst op
het plaatje te schrijven voordat u dit uit het
ivoorkleurige karton snijdt. U hebt nodig:
twee middelgrote lijsten, één kleine lijst,
één grote lijst, een rechthoek en naamplaatje
met geschreven tekst, twee blaadjes,
één bloem en een geschulpte cirkel.

 Scannen naar USB
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Beschrijving

 Scannen om later te snijden

2
4

 Direct snijden

1

	
Vierkant stuk papier van 304 x 304 mm
 Geel, blauw en ivoorkleurig karton
 Roze, gespikkeld papier
 Papieren knipsels of foto's
 Strikjes, wasknijpertjes, kralen
 Bakkerstouw, papieren bloemen

 Ingebouwde patronen

Materialen

7

Project drie | stoffen vlaggetjes

Vrolijke
vlaggetjes
Zet snel deze leuke vlaggetjes in verschillende pasteltinten en
grappige patronen in elkaar en maak een perfecte decoratie voor
elke gelegenheid. Of breng gewoon eens wat kleur in uw huis...

Beschrijving
1 Selecteer de ingebouwde patronen en
Materialen
	
250 x 120 mm van katoenen stoffen
met verschillende bedrukkingen x 4
	
Gewenste lengte van lint of kanten
band
 Wit katoengaren
INGEBOUWDE PATRONEN:
Afgeronde vlag: BA-A114 - 125 x
170 mm; geschulpte vlag:
BA-A136 - 140 x 160 mm

pas het formaat aan volgens de instructies.
Beide vlagdelen moeten worden geroteerd
en gedupliceerd om er vier tegelijk te
snijden. Plaats het eerste stuk stof goed
op de mat. Vervang het mes door de stift
en teken er een naadtoeslag op. Plaats
daarna het mes en snij de vlagdelen.
Herhaal dit voor de andere stoffen. Herhaal
dit proces voor de tweede vlag (andere
vorm). U moet 2 vormen van vlaggen
in 4 stoffen hebben om 8 omkeerbare
vlaggetjes te maken.

2 Plaats 2 bij elkaar horende stoffen

en 2 bij elkaar horende vormen bij
elkaar. Zo krijgt u in totaal 8 vlaggetjes.
Leg de goede kanten op elkaar en speld

8

de zijkanten rondom vast. Herhaal dit bij
elk van de resterende zeven vlaggen.

3 Naai met de hand of met een naaimachine
de vlaggetjes rondom dicht en laat de
bovenkant open. Werk de naden netjes af.

4 Keer elke vlag zorgvuldig binnenstebuiten
en pers zachtjes met een strijkijzer.

5 Knip een stuk lint (of kanten band)

op de gewenste lengte en rangschik elke
voltooide vlag op het lint op een afstand
van 130 mm. Vouw het lint (of kanten
band) eroverheen zodat de niet-afgewerkte
bovenkant van uw wimpels wordt bedekt.

6 Speld het lint goed vast en stik het tot
slot netjes door langs de bovenkanten van
de vlaggetjes.

 Direct snijden

2
3

4

 bewerkingsfuncties

 optionele accessoires

6
Maak het nog
mooier door er
pomponfranjes
of knopen op
te naaien

5
Top Tip

 Ingebouwde patronen

1

9

Project vier | cupcakewikkels EN prikkers

Vogelvrije cupcakes!
Zorg voor zoete gezelligheid op uw tafel met deze o-zo-schattige
cupcakewikkels en prikkers met vogels. Door de kleur van het karton
en het papier te veranderen, kunt u ze afstemmen op iedere gelegenheid!
10

2

WIKKELsjabloon OP pagina 35

4

Ingebouwd patroon:
Vleugelvorm: BA-A094 10 x 15 mm

Beschrijving
1 Snij met behulp van de wikkelsjabloon

op pagina 35 het gewenste aantal wikkels
uit wit stevig papier (of dun karton).

 bewerkingsfuncties

3

Wit stevig papier (voor kaarten) (A4)
Papier met designpatroon
Kralen of parels
Cocktailprikkers

 Direct snijden

1






 Ingebouwde patronen

Materialen

2 Bewaar de uit de wikkelsjabloon

uitgesneden vogels voor de vogelprikkers.

3 Zet de cupcakewikkels in elkaar door

de uiteinden vast te maken met een flinke
dot lijm. Leg ze weg en laat ze drogen.

5

4 Selecteer de vleugelvorm, pas het

formaat aan volgens de instructies en
dupliceer totdat u het gewenste aantal
vormen hebt. Snij ze uit motiefpapier.

5 Breng op een vleugel wat lijm aan en

plak deze op een vogel. Herhaal dit voor
elke vogel.

6 Snij de bovenkant van een

cocktailprikker zorgvuldig af en plak deze
met een ruime hoeveelheid lijm op de
achterzijde van de vogel. Laat de prikkers
drogen. Breng tot slot een gekleurd
steentje aan in het oog van elke vogel.

Top Tip

6

Gebruik parelmoer
karton of papier voor
fraaie versies te maken
voor cupcakes
op een bruiloft
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Project vijf | pop-upkaart

Prachtige
pop-up
Laat die speciale persoon weten
hoe belangrijk hij of zij is door deze
bijzondere pop-upkaart te sturen.
U kunt uw eigen versieringen toevoegen
voor een echt uniek resultaat...
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Paars karton (A4)
Wit karton (A4)
Bijpassende papieren bloemen
Kralen

1

 Bewerkingsfuncties

Materialen

 Direct snijden

2
vlinderkaartsjabloon
OP pagina 34

Beschrijving
1 Scan de vlinderafbeelding op pagina 34,

3

pas het formaat volgens de instructies aan
en snij de afbeelding uit wit karton. Haal de
vlinder voorzichtig van de snijmat en zorg
hierbij dat er geen onderdelen scheuren.

2 Ril en vouw een stuk paars A4-karton
doormidden. Dit wordt de ondergrond.

4

3 Ril de vlindersjabloon die het pop-

upgedeelte vormt. Zorg dat dit onderdeel
goed in de paarse kaart zit zodat het
gemakkelijk kan vouwen.

5

4 Plaats lijm op de delen van het ontwerp
die in contact komen met de paarse
basiskaart.

5 Verfraai het ontwerp met papieren

bloesems en kralen die u met lijm op het
karton plakt.

6 Schrijf met een witte gel-pen een

gelukwens op het paarse gedeelte aan
de onderzijde van de kaart.

Top Tip
Gebruik een effen
gekleurde kaart
om de vlinder er
werkelijk uit te
laten springen

6
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Project zes | schort met zak

Kokette
keukenprinses
Fleur uw keuken op met deze schort in retrolook!
- maar het zou ook een origineel cadeau kunnen
zijn, voor een culinaire vriendin...

14

	
stuk gebloemde stof van
610 x 310 mm voor de schort
 500 mm geblokte stof
 125 x 125 mm gele stof
 125 x 125 mm lichtblauwe stof
 Roze garen

Beschrijving
1 Selecteer het grote hart uit de ingebouwde

2

3

4

 bewerkingsfuncties

Ingebouwde patronen:
Hart: BA-A067 in 3 grootten:
195 x 195 mm (snij er 2), 145 x 145 mm
en 110 x 100 mm

1

 Ingebouwde patronen

Materialen

 Optionele accessoires

patronen, pas het formaat aan volgens de
bovenstaande instructies en dupliceer om twee
harten te maken. Vervang het mes door de
stift en teken er een naadtoeslag op. Plaats
het mes en snij harten uit de geblokte stof.
Breng het opstrijkvel voor applicatie aan op
de verkeerde zijde van de gele stof. Verwijder
de bedekking aan de achterzijde en plaats het
geheel goed op de mat. Snij een middelgroot
hart en een bloemetje.

2 Strijk het opstrijkvel op de lichtblauwe

stof, zoals eerder, en plaats het geheel op de
mat. Selecteer de hartvorm en verklein deze
maximaal volgens de bovenstaande instructies.
Selecteer letters, pas het formaat aan en voeg
ze toe aan het hart. Selecteer de tekenfunctie,
plaats stift en houder en schrijf de tekst. Plaats
het mes weer om het hart te snijden.

3 Plaats alle harten en de bloem (behalve één
hart in geblokte stof) op elkaar en pers. Stik
rond de bloem en het kleine en middelgrote
hart met roze draad. Leg het geappliceerde
hart en het overgebleven hart in geblokte stof
met de goede kanten op elkaar en naai langs
de rand, terwijl u aan één zijde een opening
laat. Keer de zak binnenstebuiten (hart) en
pers, en naai vervolgens de opening dicht.

5

4 Neem de schortvorm en werk de bovenrand
netjes af. Speld en zoom de zijkanten en
onderkant en werk ze af met kant. Speld in
de bovenkant van de schort 4 plooien van
65 mm aan weerszijden van het midden van
de voorkant.

5 Snij een band van geblokte stof van

ongeveer 890 x 150 mm. Speld en naai de
rand langs de bovenrand van de schort. Vouw
deze om als een band. Werk de band aan
de achterzijde netjes af en stik deze door ter
versteviging.

6 Naai de zak (hart) tot slot midden voor op
uw schort.

Top Tip

6

Geef uw schort
een persoonlijk
tintje met de
tekstfunctie
15

Project zeven | tablethoes

Stoere
tablet-hoes

Geen betere manier om uw tablets veilig en stijlvol op te
bergen dan in deze sterke en tegelijk smaakvolle hoes.
Bovendien is dit het ideale cadeau voor de man die alles al heeft!

16

 Geruite wollen stof (590 x 230 mm)
	
Vierkant (100 x 100 mm) van beige
geruite stof
 10 mm vierkante turquoise stof
 510 mm turquoise biaisband
 Turquoise garen
Ingebouwde patronen:
Tabletrechthoek: BA-A002 610 x 230 mm; kleine rechthoek:
BA-A014 - 70 x 50 mm; adelaar
AR-J007 - 45 x 40 mm

 Optionele accessoires

1
3 4

Materialen

 Ingebouwde patronen

2

Tabletafmetingen: 260 x 210 mm

Beschrijving
1 Selecteer de ingebouwde patronen en pas

5

het formaat aan volgens de bovenstaande
instructies. Breng het opstrijkvel voor
applicatie aan op de verkeerde kant van de
stoffen om de kleine rechthoek en de adelaar
uit te snijden. Verwijder de bescherming aan
de achterzijde, plaats de stof stevig op de
mat en snij de vormen. U hebt nu een geruite
rechthoek, een turquoise adelaar en een
lange rechthoek van geruite wollen stof.

2 Werk de randen van de tabletrechthoek

rondom netjes af met een zigzagsteek. Vouw
en naai vanuit één uiteinde van de rechthoek
om een gezoomde boord te maken, vouw
elke zijde 5 mm naar binnen tot de lengte
van 90 mm omlaag van de overslag. Dit is nu
de flap bovenrand.

3 Werk de boven- en onderrand netjes af,
zoals is afgebeeld.

4 Pers het adelaarmotief met het strijkijzer

op de kleine rechthoek en stik rondom vast.

5 Plaats het motief zorgvuldig in het midden

bij de bovenrand van de tablethoes op
25 mm van de rand. Pers het vast en stik om
de randen om het stevig te bevestigen.

6

6 Vouw de tablethoes (de juiste zijden
tegen elkaar) zodat er een hoes van 260 mm
en een flap van 75 mm ontstaat. Speld de
zijkanten en naai ze netjes vast. Keer tot slot
binnenstebuiten.
17

Project acht | boodschappentas met applicaties

Charmante tassen

18

1

2
4

UIL- EN -TASSJABLONEN
op pagina 35

Afmetingen tas: 330 x 292 mm

 Optionele accessoires

INGEBOUWDE PATRONEN:
bloem: AR-A019 - A - 80 x 80 mm (snij
er 2) en 65 x 65 mm (snij er 2); grote
cirkel: BA-A045 - 30 x 30 mm (snij er4)
kleine cirkel - 20 x 20 mm (snij er 2);
druppeltje: BA-A094 - 36 x 72 mm

 Direct snijden

 Gebleekte katoen
 Strook katoenen stof voor riem
610 x 100 mm
	
3 applicatiestoffen met patroon/
bedrukking
 Roze en wit garen
 4 knopen

 Ingebouwde patronen

Materialen

3

Beschrijving
1 Scan de boodschappentassjabloon op
pagina 35 en pas het formaat aan volgens de
instructies. Bevestig de katoenen stof op de
grote mat en vervang het mes door de stift
om de naadtoeslag erop te tekenen. Plaats
het mes en snij de tasvorm uit. Herhaal dit
voor het tweede tasonderdeel.

5

2 Scan de sjabloon van het uiltje, pas het

formaat aan en breng het opstrijkvel voor
applicatie aan. Verwijder de bescherming
aan de achterzijde en plaats het geheel
goed op de mat. Selecteer de ingebouwde
patronen, pas het formaat aan en snij ze uit
verschillende stoffen, terwijl u steeds het
opstrijkvel aanbrengt. U hebt de volgende
elementen nodig: een uilvorm, twee kleine
en twee grote bloemen, vier kleine en twee
heel kleine cirkels en één druppeltje.

3 Speld en naai de tas volgens de

naadlijnen. Werk de randen netjes af en
zoom de bovenkant van de tas.

4 Vouw en speld de twee niet-afgewerkte

randen van de strook (voor het hengsel) naar
het midden van de strook en stik ze door.
Bevestig het hengsel stevig aan de tas aan
elk uiteinde.

5 Plaats alle applicatie-elementen zorgvuldig
op de tas, pers en zet ze vast met een
zigzagsteek.

6 Breng tot slot knopen aan ter versiering.

6

Top Tip
		
Gebruik de
ingebouwde
motieven
om allerlei leuke
ontwerpen te
creëren!
19

Project negen | noteer de datum (uitnodiging)

Er hangt liefde
in de lucht

Nodig familie en vrienden uit voor een feestelijke
gebeurtenis met dit stijlvolle en opvallende ontwerp.
Gebruik de uitgesneden hartjes als confetti op de grote dag...

Beschrijving
Materialen
 Ivoorkleurig karton (A4)
 Papier met gekleurde bedrukking
	
Stukje kant (rand).
 Lijmspray
 Kleine decoratieve knijpers
 Witte gel-pen
Uitnodigings- en
envelopsjablonen OP
pagina 34 en 35
Ingebouwde patronen:
Lange rechthoek: BA-A001 33 x 90 mm; korte rechthoek:
BA-A001 - 40 x 30 mm
20

1 Scan de het sjabloon van de uitnodiging

op pagina 34, pas het formaat volgens
de instructies aan en snij de uitnodiging
uit ivoorkleurig karton. Doe hetzelfde
met het sjabloon voor de envelop op
pagina 35 en snij deze uit bedrukt papier.
Selecteer de ingebouwde patronen, pas
het formaat volgens de instructies aan en
snij ze uit het papier met de bedrukking.
U hebt gesneden: een lange en een korte
rechthoek, een envelop en een uitnodiging.

2 Plak de lange rechthoek aan de

achterkant van de kaart zodat het papier
door de hartjes zichtbaar wordt.

3 Snij een strook kant van 50 x 40 mm en
bevestig dit met lijmspray op de voorkant
van de kaart. Zorg ervoor dat deze
strook dicht bij de onderste rand links is
gepositioneerd. Laat het geheel drogen.

4 Maak de envelop door de vier hoeken
naar binnen te vouwen. Het is niet nodig
om het papier te rillen.

5 Schrijf met een witte pen informatie

over de gebeurtenis op het kleine kaartje
en plaats dit in de envelop.

6 Klem de envelop tot slot op zijn plaats

op de rechthoek van kant met behulp van
de decoratieve kleine knijper.

5

 Bewerkingsfuncties

4

 Direct snijden

Pas het ontwerp aan
om stijlvolle
uitnodigingen voor
verjaardag of bruiloft
te maken!

 Ingebouwde patronen

Top Tip

3

1 2

6
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Project tien | kinderjurkje met applicaties

Opgevrolijkt!
Dit schattige zomerjurkje met vrolijke applicaties maakt u in een
handomdraai! De applicaties kunnen ook worden aangepast voor
jongenskleren...

22

Beschrijving
1 Selecteer de ingebouwde vormen en voeg
ze met behulp van de samenvoegfunctie
samen om een nieuw motief te creëren. Pas
indien gewenst het formaat hiervan aan en
sla ze op in het geheugen van de machine.

2 Breng met het strijkijzer het opstrijkvel

voor applicatie aan op achterkant van
de twee stofsoorten en verwijder de
beschermlaag. Plaats de stof zorgvuldig op de
mat, selecteer het opgeslagen motief en snij
de vorm uit.

5

2
4

 Bewerkingsfuncties

Ingebouwde patronen:
Samengevoegde vormen:
Vogelmotief: AR-C006 (selecteer
optie A); blad: AR-A025; bloem:
AR-A010; cirkels: BA-A045, 1 x 100
x 100 mm en 1 x 70 x 70 mm

1
3

 Scan-to-Cut Data

 Zomerjurkje
	
2 geblokte stoffen in verschillende
kleuren
 Geel garen

 Ingebouwde patronen

Materialen

3 Selecteer de cirkelvormen, pas het formaat
aan en plaats de grote en kleine cirkel op het
scherm bij elkaar. Snij de vormen uit.

4 Plaats de uitgesneden vormen op het

gekozen kledingstuk en rangschik ze naar
eigen inzicht.

6

5 Strijk voorzichtig over het applicatiemotief
met het strijkijzer. De applicatie is nu op het
jurkje gefixeerd.

6 Stik tot slot met geel garen rondom het

ontwerp met behulp van een naaimachine
met een zigzagsteek.

Top
Toptip
Tip
Met deze applicatietechniek kunt u
handtasjes, tassen,
T-shirts of kussens
een persoonlijk
tintje geven
23

Project elf | patchwork speldenkussen

Uniek
speldenkussen.

Dit snoezige speldenkussentje is bijzonder handig om alle spelden en naalden
niet kwijt te raken. De eenvoudige vorm combineert heel goed met allerlei
verschillende stofjes: een geweldig project voor mensen die nog niet zo
vertrouwd zijn met patchwork...

Beschrijving
1 Selecteer het quiltpatroon en pas het

Materialen
	
5 verschillende katoenen
motiefstoffen van 127 x 127 mm
 Roze strikje
 Vulling
Speldenkussensjabloon op
pagina 34
Ingebouwde patronen:
Vierkante basis: BA-A001 95 x 95 mm; Quiltvierkant:
PA-A007 100 x 100 mm
24

formaat volgens de instructies aan. Vervang
het mes door de stift en teken er een
naadtoeslag op. Plaats het mes en snij
vormen uit elk van de vijf stoffen. Scan het
speldenkussensjabloon, pas het formaat aan
en dupliceer om 4 onderdelen te maken.
Voeg een naadtoeslag toe, zoals gedaan
in andere projecten. Plaats het mes en
snij. Selecteer de basis uit de ingebouwde
patronen, pas het formaat aan en voeg
een naadtoeslag toe. Plaats het mes en
snij de basis uit. Als het goed is, hebt u
nu een basisonderdeel, 4 zijkanten en de
quiltpatroonelementen in diverse stoffen.
2 Speld de onderdelen aan elkaar met
behulp van de naadlijnen als richtlijn (de

lijnen moeten ervoor zorgen dat al uw
naden netjes aan zullen sluiten). Naai alle
vierkanten en driehoeken aan elkaar om een
groter vierkant te creëren. Pers voorzichtig
met een strijkijzer. Dit wordt de bovenkant
van het speldenkussen.
3 Speld en naai vervolgens met de hand de
4 zijdelen aan elkaar om een doosvorm te
maken, zoals is afgebeeld.
4 Speld en naai vervolgens de boven- en
onderkant aan de zijkanten aan elkaar. Laat
een kleine opening in de basis.
5 Draai uw speldenkussen op de juiste wijze
om en duw alle hoeken netjes naar buiten.
Stop het speldenkussen vol met vulling.
6 Naai de opening dicht en naai tot slot een
roze strikje op de bovenkant.

 Bewerkingsfuncties

 Optionele accessoires

5
4

 Scan-to-Cut Data

Top Tip

 Ingebouwde patronen

3
Gebruik de
quiltfunctie om
kussens, quilts
of muurdecoraties
te maken

2
1

6
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Project twaalf | kaart en etiket

Met liefde
gemaakt
Een mooie zelfgemaakte kaart is al een cadeau
op zich. Maak een keer deze smaakvolle kaart
& etiket en laat hiermee iemand weten hoe
bijzonder hij of zij is...
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 Zwart, ivoorkleurig en bruin karton
	
Roze, gebloemd en geel
motiefpapier
 Lijmspray
 Bakkerstouw
 Crèmekleurige strik

1 Ril en vouw een stuk zwart karton

3

van 230 x 170 mm doormidden voor de
basis. Pas het formaat van de ingebouwde
patroononderdelen volgens de instructies
aan en snij ze uit. Als het goed is, hebt u nu
een geschulpte rechthoek in roze gebloemd
papier, een gele motiefrechthoek, een
bruine cirkel en een grappige gebloemde
en geschulpte cirkel. Voor het etiket: een
etiketvorm, een kleine gebloemde rechthoek
en een kleine grappige geschulpte cirkel.

 Optionele accessoires

Beschrijving

1

 Bewerkingsfuncties

Ingebouwde patronen:
Geschulpte rechthoek: BA-A020 105 x 150 mm; 2 geschulpte cirkels:
BA-A051- 72 x 72 mm (groot)
19 x 19 mm (klein); cirkel: BA-A045 77 x 77 mm; lange rechthoek: BAA001 - 120 x 40 mm; kleine rechthoek:
BA-A022 - 33 x 23 mm; naamplaatje:
A-A024 - 58 x 27 mm; etiket:
AR-K003 - 33 x 50 mm

 Ingebouwde patronen

2

Materialen

4

2 Plaats alle elementen in lagen op de

5

basiskaart, zoals afgebeeld, en lijm ze vast
met lijmspray. Laat het geheel drogen.

3 Selecteer de ingebouwde lettersjablonen

voor de gewenste tekst of typ zelf een tekst,
waarbij u erop moet letten dat de tekst op
het naamplaatje past. Teken het ontwerp
op de ivoorkleurige kaart in A4-formaat met
behulp van de stift en houder. Plaats het
mes en snij de vorm uit ivoorkleurig karton.
Bevestig deze op de basis.

4 Pas het formaat van het etiket volgens de

instructies aan, snij het uit ivoorkleurig karton
en voeg het samen met de kleine rechthoek
van roze gebloemd papier en de kleine,
grappige geschulpte cirkel. Steek een stuk
bakkerstouw door het etiket.

5 Voeg een strikje toe op de voorkant van
de kaart.

6 Schrijf tot slot met een stift uw gelukwens
op de kaart.

Top Tip

6

Dit is een
geweldig project
om restjes papier
op te maken!
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Project dertien | vilten broche

De fantastische
meneer Vos

Dit schattige vosje ziet er geweldig uit als het op een zachte sjaal is
gespeld of als versiering op uw lievelingsjas. U kunt er ook een leuke
sleutelhanger van maken. Hij is gewoon te leuk om weg te geven!

Beschrijving
1 Snij alle vilten onderdelen uit met behulp

de vos samen. Plak de crèmekleurige vilten
onderdelen op hun plek. Laat het geheel
drogen.

elkaar te verbinden, naait u met de hand
rond de buitenkant van de broche, waarbij
een kleine opening laat om de vulling
erin te doen. Duw de vulling met een
hulpmiddel in de romp en vul de vos
voorzichtig op totdat deze mooi gevuld en
goed gevormd is. Gebruik crèmekleurig
katoengaren om de opening met kleine
stiksteken dicht te naaien.

3 Naai met zwart borduurgaren de neus

5 Plak twee groene kralen op het gezicht,

van de sjablonen op pagina 34. Zijn lijf
moet uit bruin vilt worden gesneden en de
onderdelen uit crèmekleurig vilt.

Materialen
 Bruin en crèmekleurig vilt
	
Zwarte en crèmekleurige
borduurzijde
 Borduurnaald
 Crèmekleurig katoengaren
 Speelgoedvulling
 Groene kralen
	
Hulpmiddel voor het vullen van de
romp (bijv. een breinaald)
VOSsjablonen op pagina 34
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2 Stel de elementen aan de voorkant van

en details van de oren erop. Stik met
crèmekleurige draad rond het gezicht en
naai een lijn met middelgrote steken tussen
de staart en de romp.

4 Om de voor- en achterkantdelen met

als de twee ogen van de vos, en laat het
geheel drogen.

6 Bevestig tot slot een zelfklevende speld
of naai met de hand een speld op de
achterzijde van de broche.

Geef een eigen
draai aan uw ontwerp
en gebruik knopen
uit eigen voorraad
voor de ogen
van de vos

 Direct snijden

Top Tip

2

 Ingebouwde patronen

1
3
4

5

6
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Project veertien | geschenkdoosje

Oost west, thuis best
Dit beeldige doosje is precies het juiste cadeau bij
een housewarmingparty. U kunt het vullen met
handgemaakte sieraden of zelfgemaakte lekkernijen!
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2
4

Wit karton (A4)
Stukjes karton of papier
Dun lint
Zwarte fineliner
Zwart zijdepapier

HUISsjabloon OP pagina 35

 Bewerkingsfuncties

1







 Direct snijden

Materialen

Beschrijving
1 Scan het sjabloon op pagina 35, pas het

3

formaat volgens de instructies aan en snij
de afbeelding uit wit karton (A4) of uit
ander stevig papier.

2 Knip met de hand een ruitvorm uit

een stuk karton of papier. Dit moet groot
genoeg zijn om het uitgesneden hart in de
sjabloon te bedekken.

3 Pas de voorkant van de sjabloon

aan met een zwarte fineliner. Voeg
raamkozijnen, deurkozijn, dakpannen en
andere gewenste details toe.

5

4 Plak de ruitvorm aan de binnenkant van

de doossjabloon achter de hartvorm en laat
het geheel drogen.

5 Ril de sjabloon met een schaar en een

liniaal. Vouw de rillijnen en zet het doosje
in elkaar met behulp van lijm op de tabs.
Laat het geheel drogen.

6 Vul het doosje met traktaties die in

zwart zijdepapier zijn gewikkeld. Steek tot
slot een stuk dun lint door de spleten op
het dak en leg er een mooie strik in.

Top Tip

6

Doe in plaats van
snoep een zakje
bloemzaadjes in
het huisje!
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Project vijftien | Viltkonijntje

Rozemarijn Konijn
Hoe schattig is dit konijntje met haar snoezige gezichtje en mooie
versieringen? Heel erg leuk ter decoratie in de kinderkamer of speelkamer,
maar wat ze echt nodig heeft is een speciaal iemand die met haar knuffelt!
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Materialen

Konijnsjabloon OP pagina 35
Ingebouwd patroon:
Strik: BA –A125 - 50 x 25 mm

4

1 Scan het konijnsjabloon op pagina 35 en
pas het formaat volgens de instructies aan.
Dupliceer het ontwerp zodat de machine
twee konijnvormen snijdt voor de voor- en
achterkantdelen. Selecteer en voeg naadtoeslag toe. Vervang het mes door de stift en
teken een naadtoeslag. Plaats het mes terug
en snij de vorm uit taupekleurig vilt.

3 Strijk met een strijkijzer de konijnonderdelen en de strik op hun plek. Naai de strik met
een zigzagsteek vast. Borduur er met roze
garen een neus en snorharen op en naai de
zwarte ogen vast met zwart garen.

 Optionele accessoires

2 Selecteer de ingebouwde viltsjabloon en
pas het formaat aan volgens de bovenstaande
instructies. Hiervoor is geen naadtoeslag nodig. Breng het opstrijkvel voor applicatie met
een strijkijzer aan op de verkeerde kant van
de stof, verwijder de beschermlaag en plaats
het geheel op de snijmat. Druk de te snijden
delen goed stevig aan. Snij de strikvorm uit.

 Bewerkingsfuncties

5

Beschrijving

 Scan-to-Cut Data

1
3

 Direct snijden

 Taupekleurig vilt (250 x 130 mm)
 Stukje gebloemde stof
 Speelgoedvulling
 2 zwarte kralen voor de ogen
 Roze en zwart garen
 Strikje
 3 rozenknopjes
	
Hulpmiddel om de vulling erin te
stoppen (bijv. een breinaald)

 Ingebouwde patronen

2

4 Leg de voor- en achterkant van de konijnonderdelen met de goede kanten op elkaar.
Speld en naai ze vast, waarbij u aan de
onderkant een kleine opening vrijlaat. Knip de
naadtoeslag weg, tot vlak voor de stiklijnen.

6

5 Keer het konijn binnenstebuiten en vul het
met speelgoedvulling. Gebruik bijvoorbeeld
een breinaald om de vulling in de oren te
duwen.
6 Naai de rozenknoppen op de buik van het
konijn en naai tot slot het strikje op een van
de oren.
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projectsjablonen

Kant-en-klare ontwerpen
voor al uw creatieve wensen
Scan deze sjablonen in de machine,
combineer ze en pas het formaat aan indien nodig.

Project elf pagina 24
aanpassen aan formaat: 113 mm (b) x 59 mm (h)

Project vijf pagina 12
aanpassen aan formaat: 200 mm (b) x 250 mm (h)

Project negen pagina 20
aanpassen aan formaat:
85 mm (b) x 115 mm (h)

�

Project dertien pagina 28
aanpassen aan formaat:
51 mm (b) x 73 mm (h) Staart/oren/
gezicht 67 mm (b) X 75mm (h) ROMP
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Project veertien pagina 30
aanpassen aan formaat: 170 mm (b) x 135 mm (h)

Project vier pagina 10
aanpassen aan formaat:
180 mm (b) x 87 mm (h)

Project acht pagina 18
aanpassen aan formaat:
98 mm (b) x 115 mm (h)

Project vijftien pagina 32
aanpassen aan formaat:
130 mm (b) x 200 mm (h)

Project één pagina 4
aanpassen aan formaat:
117 mm (b) x 167 mm (h)
Project negen pagina 20
aanpassen aan formaat: 60 mm (b) x 60 mm (h)
Project acht pagina 18
aanpassen aan formaat:
330 mm (b) x 292 mm (h)

�
35

Overzicht van functies

 Ingebouwde patronen
➙
Selecteer een van de ingebouwde
ontwerpen, bewerk ze naar eigen wens en
snij ze vervolgens uit in de door u gekozen
materialen.

Kies uit een groot aantal patronen

Letters en tekens invoeren

Bewerkingsfuncties

Druk na het invoeren van de tekens op de
toets "OK".

De beschikbare bewerkingsfuncties variëren
afhankelijk van het geselecteerde patroon.
1 Formaat wijzigen (hoogte)
1
2

8

3

2 Formaat wijzigen (breedte)
3 Dupliceren
4 Hoogte-breedteverhouding
ontgrendelen
5 Draaien
6 Spiegelen
7 Naadtoeslag (Marge)

7

36

6

5

4

8 Voorbeeld van afbeelding

 Direct Snijden
Scannen om later te snijden
Afbeeldingen of een originele zelfgetekende
illustraties kunnen worden gescand en de omtreklijnen
kunnen worden uitgesneden of getekend. Ideaal voor
handwerkprojecten met papier; scan de tekening en
snijdt de figuren direct uit.

Afstand omtreklijn
Geef de afstand van de snijlijn tot de
omtreklijn van de gescande afbeelding op.

Kaders en omrandingen
U kunt elke vorm kiezen als kader (of
omranding) voor de gescande afbeelding.

➙

➙
➙
➙
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Overzicht van functies

 Scannen om te Snijden
Snijgegevens maken
U kunt een print, afgedrukte afbeelding of een
originele met de hand getekende illustratie
scannen, converteren naar snijlijnen voor snijden/
tekenen met deze machine, en vervolgens opslaan
als bestand.

➙
1
2
3

Selecteer het type snijlijn in het
beeldbewerkingsscherm.

Gebruik de touchpen om het afbeeldingsgebied te
bewerken voor de snijlijnen die u als bestand wilt
opslaan en druk vervolgens op "Save" (Opslaan).

Verschillen in snijlijnen afhankelijk van de ingestelde detectie

Voltooid project
na snijden

Snijlijnen

Origineel

1
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Omtrekdetectie

2

Gebieddetectie

3

Lijndetectie

 Scannen naar USB
Afbeeldingen scannen
Een op papier of stof afgedrukt patroon, een afbeelding, een
patroonsjabloon of een originele met de hand getekende
illustratie kan worden gescand en als afbeeldingsbestand
worden opgeslagen op een USB-stick. Dit is handig als u
de gegevens van een originele afbeelding als back-up wilt
opslaan voordat u gaat snijden.

➙
➙

Druk op om het scherm
met de scaninstellingen weer
te geven.

Kies (Scanformaat) om het
scherm met de instellingen
voor het in te scannen formaat
weer te geven. Kies
(Scanresolutie) om het scherm
met de instellingen voor de
te gebruiken scan-resoluties
weer te geven.
Druk op de knop "Start/Stop"
om het scannen te starten.
Druk op "OK" aan om de
modus "Scannen naar USB"
af te sluiten.

 Achtergrondscan
Een achtergrondafbeelding scannen
De achtergrondscanfunctie kan ook worden gebruikt voor het
uitsnijden van patronen uit materiaal met een afbeelding of
bedrukking er op. Nadat de ondergrond is ingescand kunnen
de snijvormen op het scherm worden verplaatst en kunnen er
uitsnijdingen met een specifieke vorm worden gemaakt.

op het scherm voor
Kies
de achtergrondscanfunctie.
Druk op de knop "Start/Stop"
om het scannen te starten.

U kunt het patroon
verplaatsen met de
bewerkingsfuncties. Scan
eerst het materiaal en bekijk
de plaats van de snijvorm op
het voorbeeldscherm.

➙

Controleer het patroon op
het scherm. Als dit naar wens
is, kunt u het snijden.
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Overzicht van functies

 Bewerkingsfuncties
Meerdere patronen selecteren
Deze methode om patronen binnen een opgegeven gebied
te selecteren is handig om patronen samen te voegen of te
combineren. Het is ook mogelijk om met deze functie ongewenste
ingescande lijnen op een snelle manier te verwijderen.

om meerdere
Kies
patronen te selecteren.

Controleer de selectie
en druk vervolgens op
"OK".

➙
Samenvoegen
Wanneer meerdere patronen in het bewerkingsscherm voor
plaatsing zijn geselecteerd, kunnen de omtrekken van deze
patronen worden samengevoegd tot één omtreklijn.

Nadat u meerdere
patronen hebt
geselecteerd, kiest
u .

Controleer het
voorbeeld en druk
vervolgens op "OK".

➙
Samenvoegen
Wanneer meerdere patronen in het bewerkingsscherm zijn
geselecteerd, kunnen deze patronen worden samengevoegd en
als één patroon worden bewerkt. Dit is handig om meerdere
patronen tegelijk te vergroten of verkleinen.

Meerdere patronen tegelijk vergroten

➙
➙
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➙

Automatische plaatsingsfuncties
De automatische plaatsingsfunctie is handig om uw te snijden
materiaal zo optimaal mogelijk te gebruiken.

1

1

2
2
3

➙

3
1

Opnieuw schikken door patronen in een willekeurige hoek te roteren

2

Opnieuw schikken door patronen 0° of 180° te roteren

3

Opnieuw schikken zonder roteren

Tekenfuncties
Met een stift en de stifthouder kunt u patronen laten
tekenen. Met de instellingen voor naadtoeslag (marge)
kunt u ook patronen met naadtoeslag (marge) tekenen op
materiaal en deze vervolgens uitsnijden. Deze tekenfuncties
kunt u gebruiken voor het creëren van quiltblokken.

➙
➙
➙

Top Tip
Voorkom verspilling
van dure stoffen
met de functie
Automatische
plaatsing

om de
Kies
naadtoeslag
toe te passen.

3
1

2
1

Naadtoeslaglijn (margelijn)

2

Patroonomtrek (stiklijn)

3

Naadtoeslag (marge)
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Optionele accessoires

Quiltpatronencollectie

Ontworpen door
Suzuko

Koseki

Gebruik de extra USB-stick met 55 speciale quiltontwerpen voor nog
meer creativiteit. Het gebruik van de USB-stick zorgt ervoor dat u uw
favoriete ScanNCut-bestanden eenvoudig kunt opslaan zodat u ze altijd
bij de hand hebt als u ze wilt gebruiken.

Applicatiepatronencollectie

Ontworpen door

Akiko Endo

Gebruik de extra USB-stick voor de 50 speciale applicatieontwerpen
voor papierwerk- of naaiprojecten.
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Accessoires
Inclusief accessoires
• Houder standaardmes
• Standaardmes
• Houder mes voor dik materiaal
• Mes voor dik materiaal
• Standaardmat 305 mm x 305 mm
• Licht plakkende mat 305 mm x 305 mm
• Vellen sterk klevende steunstof 305 mm x 305 mm
• Opstrijkvellen voor applicatie 305 mm x 406 mm
• Spatel
• Accessoire-etui
• Touchpen

Top Tip
Gebruik altijd
de juiste mat
voor elk materiaal
voor de beste
snijresultaten

6

7
1
8

2
4

9
3

12
15

5

10
13

16

11
14

optionele accessoires
1 Standaardmat 305 mm x 305 mm

9 Stifthouder

2 Licht plakkende mat 305 mm x 305 mm

10 Houder mes voor dik materiaal

3 Scanmat 305 mm x 305 mm

11 Houder standaardmes

4 Standaardmat 305 mm x 610 mm

12 Set gekleurde stiften

5 Licht plakkende mat 305 mm x 610 mm

13 Mes voor dik materiaal

6 Quiltpatronencollectie

14 Standaardmes

www.scanncut.eu

7 Applicatiepatronencollectie

15 Vel sterk klevende steunstof

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

8 Set uitwisbare stiften

16 Opstrijkvel voor applicatie
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Zien.

Scannen.

   CM840
Scan een afbeelding of tekening en
snij de vormen en figuren direct en
nauwkeurig uit – zonder computer!

Snijden.

Maken.

• Ingebouwde 300 dpi-scanner
• Vijf lettertypen en 840 ingebouwde
ontwerpen inclusief 140 quiltpatronen
• Scan uw ontwerp en sla het op
als snij- of tekenbestand
• Helder, groot kleuren LCD scherm
• Inclusief tekenfuncties

