
 
 
 
Vinkkejä ja yleisimmät virheet joita voi sattua:  
 
-Päälliosat ovat joskus todella tiiviisti toisissaan kiinni, katso tarkkaan ettei mene kahta päällekkäin.  
 
- Unohdat muovikalvon tai laitat niitä kasi päällekkäin. 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.  
 
- Työvaiheet joissa painetaan osat vastakkain, tulee tehdä tasaisella alustalla ja katsoa että osat painuvat tasaisesti ja suoraan 
vastakkain. Paina molemmat kädet päällekkäin niin saat tarpeeksi voimaa. 
 
- Älä koskaan käytä toista kertaa epäonnistuneen pinssin osia koneessa, ne eivät ole enää täsmälleen oikean muotoisia.  
 
- Jos työ tuntuu yllättäen erilaiselta , älä jatka vaan mieti tarkasti mistä se voisi johtua. Yleensä syynä on kaksi päälliosaa päällekkäin tai 
useampi muovikalvo.  
 
- Kaikenlaiset, max n. 90 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.  
 
- 1 ¼ koon metalliset osat voivat uutena tarttua tiiviisti kiinni toisiinsa, katso tekovaiheessa miten ne menevät sisäkkäin niin on helpompi 
ymmärtää kuinka ne saa erilleen. Kireys johtuu yleensä kullanvärisen renkaan tiivistekumista joka käytössä sitten löystyy/pehmenee. 
 
Vinkkejä kuinka voit käyttää rintanappikonettasi : 
 
-Tee pinssit muistoksi synttärikutsujen, kastetilaisuuden tai häiden vieraille päivänsankaresta.  
 
-Tee kutsu vieraille pinssinä, laita "juhlakalun" tai juhlan aiheenmukaisen kuvan lisäksi ajankohta, se jää 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.  
 
- Tulosta paperi jossa on napin ääriviinat ja piirrä/maalaa siihen kuvia. Sopii esim. messuille ja tapahtumiin joissa osallistujat voivat itse 
piirtää kuvan ja napin kuvista tekee henkilökunta. 
 
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 on liian jäykkää. Laita kankaan taakse pakkaus-tai maalarinteippi niin 
että se riittää koko ympyrän alueelle ja leikkaa sen jälkeen.  Piirrä sabluunalla leikkauslinja. Sabluunasta tulee varmasti oikeankokoinen 
kun teet käyttäen muovikalvoa mittana. Kangaspinssiin ei ole syytä laittaa muovikalvoa päälle, tulee liian paksu. 
 
Peilin ja magneetin teko 
 
Tee magneetti kuten rintanappi mutta laita neulataustan tilalle magneettiatausta reunat ylöspäin. 
 
Peiliä tehdessäsi muuta vaiheet samoin mutta neulataustan paikalle tulee ensin rengas terävät reunat 
ylöspäin ja renkaan päälle peili peilipuoli alaspäin. 


