EASY STONE MALLEN.
ALGEMENE BESCHRIJVING
Hoe te werken met onze ESM mallen op een transparante sheet.
U kunt deze ESM mallen steeds opnieuw weer gebruiken.
Zie ook onze video uitleg op de website.
Benodigdheden:
- Easy stone mal
- Rhinestone borstel
- Rhinestones of rhinestuds
- Pick-up potlood
- Schroefdekseldoosje
- Transferfolie
- Dienblad
- Schaar
Op deze foto’s is nog gewerkt met rose ESM mallen. Tegenwoordig werken we met witte ESM mallen.

1.

Knip een transferfolie velletje op de grote
van de ESM mal. Let op niet veel groter
knippen. Alleen een klein stukje extra zodat u
deze bijv. links van de ESM mal mee vast
kunt plakken aan de transparante sheet

2.

Leg het transparante vel met de ESM mal in een dienblad.
Op deze manier vallen de steentjes met het invegen niet op
de grond

3.

Leg een hoopje steentjes op het ESM malletje.
Let op dat u genoeg steentjes heeft om te
kunnen vegen. De steentjes komen met de
goede naar boven in de gaatjes te liggen
U werkt met de ESM mallen dus niet in spiegelbeeld

4.

Veeg met de rhinestone borstel heen en
weer. U kunt het borsteltje het beste
lichtjes kantelen. Op deze manier kunt u de steentjes goed
mee nemen bij het verdelen. Probeer wel steeds contact te
houden met de ESM mal en zorg er voor dat er steeds
genoeg steentjes onderhet borsteltje zitten.

5.

U zult zien dat de meeste steentje met de
goede kant naar boven vallen.
Wanneer de meeste steentjes op zijn plek
zitten dan kunt u de steentjes die niet nodig
zijn naar 1 kant van het dienblad vegen.

6.

Indien een steentje op zijn kop zit dan haalt
u deze met het pick-up potlood er uit en plaatst u op deze
open plek een nieuw steentje met de goede kant naar
boven.
Druk niet te hard op het potlood.

7.

Uw patroon moet er nu zo uit zien. Alle gaatjes
zijn gevuld met steentjes.

8.

Neem uw velletje transferfolie en verwijder het witte
beschermvel. Plaats nu de transparante folie met de
plakkant naar beneden op uw ontwerp. En laat het extra
stukje dat u aan de rechtse kant van de folie heeft geknipt
iets over de mal steken zodat deze vast plakt op de
transparante sheet.

9.

Druk vervolgens de folie goed aan op de steentjes. Haal de
transferfolie rustig van de ESM mal. Gebruik uw ander hand
om de steentjes die
niet gelijk vast zitten even mee vast te drukken. Zolang de
folie nog niet geheel is verwijderd
kunt u deze altijd even laten zakken.

10. Leg patroon met de plakkant naar boven
weg. Dit kan gewoon op uw mal in uw dienblad zijn.
Neem nu het witte beschermvel en
plaats deze over de letters. Draai uw
patroon om.

Uw patroon is
nu klaar om te
worden opgeperst.
Veel succes
11. Indien u de tekst nog los wilt knippen dan
kunt u dit nu doen. Maar altijd met het
witte beschermvel er achter knippen.

Zie volgende pagina hoe twee verschillende maten inveegt op een mal

GlitterOnline Easy Stone Mallen (ESM) invegen van verschillende maten
stenen.
Zie eerst algemene beschrijving voor de techniek van het invegen
Het kan zijn dat bij onze eerdere beschrijvingen wij aanraden om te werken in een dienblad. Bij mallen met verschillende maten werkt het
gemakkelijker om rechtstreeks op uw tafel te werken. U kunt dit natuurlijk ook bij mallen met een maat stenen toepassen. Het is maar net wat u
het gemakkelijkst vind.
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Benodigdheden: Easy Stone mal, rhinestones, schroefdeksel
doosje, rhinestone borstel, pick-up potlood en transferfolie

1. Plaats uw malletje op uw tafel.
Knip een transferfolie velletje op de grote van uw witte ESM mal.
Let op niet veel groter knippen. Alleen eventueel een klein stukje
extra zodat u deze bijv. links van de ESM mal mee vast kunt
plakken aan de transparante sheet (bijv. bij grotere ontwerpen)

2. Veeg eerst de grote maat stenen in uw malletje. Let er op dat u
voldoende stenen onder uw rhinestone borsteltje heeft zitten.

3. Na het invegen veegt u het restant stenen in een bakje.
Dit gaat het gemakkelijkst door het bakje net onder uw tafel te
houden.

4. Veeg nu de kleinste steentjes in. Let er op dat u regelmatig uw
borsteltje even uitklopt door er met u vinger op de tikken. De
kleine steentjes komen namelijk vast te zitten in uw borsteltje en
hierdoor veegt u de steentjes weer uit de gaatjes.

5. mochten er nog gaatjes open zijn dan kunt deze met uw pincet
of pick-up potlood vullen.

6. Plaats nu het velletje transferfolie over uw ontwerp.
TIP: U kunt na het verwijderen van het witte beschermvel en voordat u het op uw ESM

7. Druk de folie goed aan op de steentjes en verwijder nu het
velletje transferfolie met uw ontwerp. Blijft er nog een steentje
achter dan de transferfolie weer even laten zaken en het steentje
even aan drukken.

mal plaatst eerst even met de transparante niet plak kant tegen u uw kleding wrijven. Dit
haalt het statische wat van het vel en hebben de allerkleinste steentjes wat minder de
neiging om omhoog te springen tegen uw transferfolie

8. Zo ziet nu de achterkant van uw ontwerp eruit.

9. Plaats uw witte beschermvel weer op uw ontwerp. En deze is
klaar om te worden op gestreken

GlitterOnline Easy stone mallen : Twee lagen of meer over elkaar.
Zie eerst algemene beschrijving voor de techniek van het invegen
Bij deze techniek wordt aan de linker zijkant van je transparante sheet een stukje van een ½-1 cm open gelaten tijdens het maken/opplakken van de
mal. (Let hierop als je zelf ESM mallen snijdt op bijv. de Silhouette Cameo)
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1. Veeg de steentjes volgens algemene beschrijving in.
Werk je met twee maten dan altijd eerst de grootste maat en daarna de
kleine maat

2. Nadat je alles hebt ingeveegd plaats je je velletje transferfolie
over je letters en verwijder deze laag. Nog niet afplakken met het
witte vel. LET EROP DAT HET VELLETJE IN DE HOOGTE EN BREEDTE GROOT GENOEG IS
OM OOK JE TWEEDE LAAG TE KUNNEN BEDEKKEN.

3. Plaats nu je eerste transfer exact op de plaats waar deze bij het
tweede deel moet komen. Plak aan de zijkant de transferfolie vast op
het open stukje van ½-1 cm (dit noemen we het ankerpunt)

4. Mocht je folie te kort zijn. Geen probleem. Plak er gewoon een
stuk aan. Knip het stuk dat te veel oversteekt op je ankerpunt aan
de linker kant eraf.

5. Als het goed is dan ziet je ontwerp er nu zo uit. De onderste mal is de
mal nu nog zonder steentjes en de bovenste laag is je vel transferfolie
met een deel van je ontwerp.

6. Pak nu aan de rechtse kant je transferfolie met ontwerp en leg
deze naar links toe. Door dat de folie vast zit op je ankerpunt zal
deze niet verschuiven.

7. Als je alle steentjes van je onderste ontwerp heb ingeveegd pak je het
velletje transferfolie dat vast zit op je ankerpunt en laat je deze
voorzichtig als het ware vallen op je ontwerp. (Natuurlijk wel vast blijven
houden bij het einde). Maar zeker er niet aan gaan trekken

8. Druk daarna alle steentjes goed vast. Dit kost iets meer tijd dan
bij je eerste laag omdat de steentjes in de tweede laag nu dieper
liggen.

9. Maak de transferfolie nu los van het ankerpunt en je ontwerp is klaar
om op je t-shirt te strijken.

10. Mocht je met nog meer lagen werken dan weer starten met
punt 3

GlitterOnline Easy Stone Mallen (ESM) zelf snijden op de Silhouette cameo of een van de professionele
plotters

1. Benodigdheden:
Plotter, GlitterOnline ESM materiaal, rhinestone borstel, pick-up
potlood, pincet, squeegee (bankpas kan eventueel ook of een klein
liniaal), transferfolie
Een Silhouette Cameo of een van de professionele plotters
Let op !! Het werkt niet op de robo craft of de Cricut

Maatinstellingen gaatjes :
Ss6 – 2.2 mm
Ss10 – 3.3 mm

2. De volgende instellingen zijn voor de Silhouette Cameo.
Bij een nieuw mesje, instellingen: 5 diep, druk 33, snelheid 3
Als je mesje wat botter begint te worden dan kun je deze op bijv 6 diep zetten.
Let op je snijdt alleen door de bovenste laag de beschermlaag blijft intacte.

Plaats je ESM materiaal in zijn geheel (dus niet de achterkant/beschermlaag
verwijderen) met de zachte kant naar boven op de snijmat. Je kunt
deze eventueel op maat knippen maar je kunt ook gewoon een
groot vel plaatsen. Dit gaat niet verloren.
LET ER OP DAT U VOLDOENDE RUIMTE OM UW ONTWERP MAAKT MINIMAAL 3-4 CM
AAN ELKE KANT . ZODAT U ZONDER PROBLEMEN UW TRANSFERFOLIE KUNT PLAATSEN
EN DE STEENTJES KUNT INVEGEN

3. Verwijder na het snijden het vel van je snijmat en haal het ESM
materiaal van je beschermvel.
BESCHERM VEL NOG NIET WEGGOOIEN zie punt 12

4. de achterkant ziet er nu zo uit (dit is de plakkende kant) .

5. Knip een strookje contra folie van ongeveer 1.5 cm af.
Dit contra folie lijkt heel erg op transerfolie maar de plaksterkte is
een stuk minder dan de transferfolie die u gebruikt voor het
opbrengen van de steentjes

6. Verwijder het witte beschermvelletje

7. Plaats het contra velletje op de achterkant van uw ESM
materiaal. Hou het eind stuk vast zodat deze zich niet hecht op het
ESM materiaal. Eventueel kunt u hier een hoekje omvouwen om
het gemakkelijk weer terug vast te pakken.

8. Druk het contra velletje goed vast op het ESM materiaal en
verwijder nu rustig en contra velletje. Blijft er een rondje zitten laat
dan de contra folie weer zakken en druk nog een keer extra.
Soms helpt het als u bijv vanaf de andere kant start. Dit heeft te
maken met het punt waarop uw snijplotter start met zijn cirkeltje

9. Na het verwijderen dan zitten de meeste cirkeltje op uw contra
velletje.

10. De cirkeltjes die dan nog vast zitten kunt u met een prikpen
met scherpe punt eruit halen

11. Uw ESM malletje ziet er nu zo uit.

12. Plaats u lege geschermvel met de gladde kant op uw ESM mal.
Maar laat hierbij ongeveer 1 cm open. Dit is de kant die straks als
eerste op de transparante sheet wordt geplakt.

13. Plak het open stukje op uw transparante sheet.

14. neem nu uw Squeegee

15. Plaats deze op de zachte kant van het ESM materiaal. Veeg nu
langzaam het ESM materiaal op uw transparante sheet.

16. Eventuele luchtbelletjes kunt u er met een prikpen uit krijgen
door de naald van uw prikpen schuin er in te prikken. Na het
inprikken het ESM materiaal aandrukken.

Door het bescherm velletje heeft u minder kans dat het ESM materiaal dubbel slaat en
dat er luchtbellen ontstaan onder het ESM materiaal

Let op !!
Mocht u het ESM materiaal zonder Squeegee gelijk op uw
transparante sheet plaatsen dan krijgt u veel luchtbellen onder uw
ESM materiaal en dit kan hinderlijk zijn tijdens het invegen.
TIP !!
Bewaar een of meerdere extra lege velletjes van uw ESM materiaal
om op de achterkant te plaatsen. Dan hoeft u niet steeds een
nieuwe schoon te maken.
17. Uw malletje ziet er nu zo uit. En is klaar om te worden
ingeveegd.
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