®

Vlieseline creatief assortiment
Artikel/Kleur/Breedte

Toepassing

Stof

Verwerking/Onderhoud

Stik & Trek

90 cm

Als ondergrond voor borduurwerken en
applicaties; Voor het overnemen en uitvoeren
van doorstik- en patchwork- patronen.

Voor alle stoffen

Wegscheurbaar.

Voor alle stoffen

90 cm

Scheurbare borduurvlies dat opstrijkbaar
is, maar niet permanent vastplakt! Voor het
stabiliseren van rekbare stoffen. Patchwork als
sjabloon meerdere lagen te gebruiken. Ook
geschikt voor printers.

Droog opstrijken,
wegscheurbaar.

Zelfklevende borduurvlies voor
borduurmachine.

Voor alle stoffen

Wegscheurbaar.

90 cm

In water oplosbare borduurtussenvoering voor
alle machinale borduurtechnieken; Ideale hulp
bij mini-quilts

Voor bijna alle stoffen

Ook in koud water
uitwasbaar.
Niet wegscheuren!
Zonder stoom opstrijken!

cm

Wateroplosbaar borduurvlies, voor alle borduumachines, nieuwe kreatieve technieken, ideal
naaihulp voor mini-Quilts

Voor bijna alle stoffen

Ook in koud water
uitwasbaar.
Niet wegscheuren!
Zonder stoom opstrijken!

Vliesofix®

Dubbelzijdig plakbaar, voor appliqueren,
handwerken, verstellen e.d.

Voor alle stoffen maar
ook voor kurk, karton
en bij lage tempera-tuur
ook voor leer

Strijkbout
5 sec.
1e fase: strijkboutinstelling
wol, droog, langzaam over
het papier glijden, ca. 3-4 sec.
Laten afkoelen. Papier verwijderen.

Vliesofix®
T6, T10, T25

Zie boven, maar op de rol in 6, 10, 15, 20 en
25 mm.*

Zie boven

2e fase: strijkboutinstelling
wol/katoen, met vochtige
doek ca. 10 sec., stap voor
stap aandrukken.

Borduurfix
Strijk & Trek

Filmoplast H54

Soluvlies

Solufix

90 cm

30 cm
90 cm
Display 45 cm

*vraag naar andere breedtes

Lamifix

Lamifix matt

3 D 10/12

EVO 80

45 cm

Transparante, glanzende, plakbare, afwasbare opstrijkfolie;
Voor stoffen mandjes, toilettasjes, tasjes, placemats en andere handenarbeid.

Vor bijna alle stoffen

Vanaf de glanzende kant
droog opstrijken,
eerst licht aan- drukken,
dan met druk ca. 5 sec.
nastrijken
alleen vochtig afnemen.

45 cm

Transparante, matte, plakbare, afwasbare
opstrijkfolie;
Voor stoffen mandjes, toilettasjes, tasjes, placemats en ander handenarbeid.

voor bijna alle stoffen

vanaf de bedrukte kant
droog opstrijken, eerst
(met een droge doek
erover) licht aandrukken,
dan met druk sec. 8 sec.
nastrijken
alleen vochtig afnemen.

90 cm

Evo 80 is een nieuw innovatief microvezel vlies
die zeer geschikt is voor (paneel)gordijnen,
kamerschermen, tafelkleden en vele andere
textielcreatieve toepassingen. Rafelt niet, goed
naaibaar en strijvrij.

Verwerking als stof.

5 sec.

10 sec.

8 sec.

8 sec.

-

-

