Handige tips:
Benaming van de onderdelen:
A) Halswijdte verstel knop
B) 8 kunststof panelen met foam bedekt en afgewerkt met nylon stof waarin u kunt spelden.
C) 12 Knoppen om uw persoonlijke maat in te stellen (4 x heup, 4 x taille en 4x buste).
D) Taille verleng inrichting.
E) Hoogte instelling
F) Op hoogte verstelbare afzoom inrichting.
G) Arm van de afzomer.
H) Afzomer.
I) Stabiele voet
Montage van de paspop:
1. Monteer de voet door de 4 plastic poten in de houder te schuiven. Kijk hierna of deze stabiel staat.
b. De moderne 3 metalen poten, kunt van boven naar beneden door het gat schuiven en dan opzij klappen,
zodat het randje in de uitsparing klikt.
2. Schuif de telescopische buis in de voet.
3. Plaats nu de torso op de in hoogte verstelbare buis.
4. Door de torso licht op te tillen en 900 te draaien kan deze in 4 posities blijven staan.
Instellen van de maten:
Begin met het instellen van de buste: bijvoorbeeld bovenwijdte 96 cm/ 38 inch.
Houd met een hand de paspop aan de achterkant tegen. Knijp tegelijkertijd het zwarte en witte deel op de knop AB
aan de voorkant samen.
Draai nu de knop met de klok mee tot de pijl op 96 cm/38" staat. Laat de knop nu los.
Doe het in stapjes, verdeeld over de knoppen, zodat er niet teveel druk op de knoppen komt.
Doe hierna de instellingen van de voorste knoppen voor taille en heup. Stel hierna de knoppen aan de achterkant in
(volgorde: buste, taille, heup). Doe hierna hetzelfde voor de zijkanten.
Meet alles na met een meetlint. U kunt de paspop verfraaien met een glad en strak t-shirtje
Aanpassen aan persoonlijke maten:
Hierboven is aangegeven om de 4 knoppen van bijvoorbeeld de buste) allen op dezelfde maat te zetten.
U kunt ze ook aan uw persoonlijke figuur aanpassen.
Bijvoorbeeld: Voorkant 90 cm, zijkant 88 cm, zijkant 88 cm, achterkant 94 cm.
De omvang is dan: (90+88+88+94)/4 = 90 cm. Dit kunt u ook met de maten van de heup doen.
Halswijdte instelling:
Stel de halswijdte in ná het instellen van buste, taille en heup.
Druk de knop in en draai deze met de klok mee om te vergroten. Neem de halswijdte (boordmaat) met een meetlint.

Taillelengte instelling:
Om de taillelengte te vergroten kunt u de torso in hoogte uitschuiven:
Onderin de torso zit om de telescopische buis een rode manchet met vertanding erin.
Draai de manchet een beetje naar links zodat hij uit de vertanding komt en trek hem naar beneden tot de gewenste
lengte is bereikt.
Draai hem dan weer naar rechts in de vertanding. Om de lengte te verkleinen werkt u in omgekeerde volgorde.
Gebruik van de afzomer:
Zorg dat de arm van de afzomer horizontaal staat.
Druk het hendeltje op de houder van de afzomer naar boven zodat deze in hoogte kan bewegen.
Stel de bovenkant van de houder in op de gewenste hoogte van de schaalverdeling.
Druk het hendeltje weer naar beneden om de houder vast te zetten.
Klem de te zomen stof nu tussen de 2 armen van de afzomer en doe een speld horizontaal door de openingen.
Klap de armen weg en de speld zal in de stof blijven zitten. Herhaal dit rondom de stof.
Voor brede zomen is het makkelijker het kledingstuk binnenstebuiten af te spelden.
• Gebruik eventueel opvulstof(fiberfill) en voering- of mantelstof rondom de paspop om het op te vullen.
• Verfraai het door het een strak t-shirt aan te trekken
• Zet de klem NIET op de maatsticker, om beschadiging te voorkomen
• Hang de rok binnenste buiten op de paspop en dan kunt u de zoom in één keer uitmeten, spelden en rijgen!
• Hang uw kleding op de pop en zoek de juiste sierraden erbij, zo kunt u goed combineren.
• Gebruikt u de paspop langere tijd niet, dan kunt u de bijgeleverde plastic zak als stofhoes gebruiken.
• Laat bij het passen van strak zittende kledingstukken een verticale zijnaad gedeeltelijk open
en naai deze pas dicht na de laatste pas.
Veel plezier met uw PASPOP
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