
H 200
 90 cm

G 405
90 cm

H 410 
90 cm

H 608 
90 cm

F 220 
90 cm

H 250
90 cm

LE 420  
                90 cm

merino

G 700
90 cm

G 710   
90 cm

G 740 
90 cm

ecru

G 785 
90 cm

wit/huid/zwart

M 12 
90 cm

S 13
90 cm

L 11
90 cm

H 180     
90 cm

Verwerking/Onderhoud

5-6 maal met druk
langzaam over iedere plaats
laten glijden, droog
opstrijken.   

5-6 maal met druk 
langzaam over iedere plaats 
laten glijden, droog opstrijken.

Vochtige doek, stapsgewijs 
goed aandrukken.

Vochtige doek, stapsgewijs 
goed aandrukken.

5-6x met druk langzaam over 
iedere plaats laten glijden. 
Droog opstrijken.   

Vochtige doek, stapsgewijs 
goed aandrukken.

5-6 maal met druk langzaam 
over iedere plaats laten 
glijden, droog opstrijken. 

Droog met lichte druk, 
stapsgewijs opstrijken.

ToepassingArtikel/Kleur/Breedte Stof

Bijzonder soepele en zachte tussenvoering voor 
kleine delen en voorpanden van jasjes enz. van 
zeer soepele tot middelzware Stoffen.

Zachte, soepel vallende 
Stoffen zoals zijde, 
viscose, acetaat en 
cupro

Vlieseline® plakbare tussenvoering

Soepele tussenvoering met wat stabiliteit voor 
kleine delen van bloezen en japonnen.

Soepele stoffen zoals 
katoen en polyester

Soepele, universele tussenvoering voor voorpan-
den van jasjes enz. en voor kleine delen.

Soepele tot middel-
zware stoffen zoals wol 
en ruwe zijde

Soepele tussenvoering met stabiliserende draden 
in de lengterichting; voor voor-panden van jasjes 
enz. en voor kleine delen.

Soepele tot zware 
stoffen zoals wol, ruwe 
zijde  

Bijzonder soepele tussenvoering. Voor klein-
delen en voorpanden van bijv. jassen Geschikt 
voor zeer lichte tot middelzware stoffen.

Delicaat, vloeiende stof-
fen, zoals zijde, rayon, 
acetaat en Cupro

Soepele tussenvoering voor kleine delen van kle-
ding, maar ook voor knutsel- en handenarbeid.

Soepele stoffen zoals 
katoen

Stabiele tussenvoering voor banden en ceintuurs 
en knutselwerk.

Soepele tot middel-
zware stoffen zoals 
katoen

Tussenvoering voor leer voor voorpanden, 
kragen, manchetten enz. van jasjes, mantels en 
japonnen.

Nappa- en velours- en 
kunstleer, imitatiebont 
maar ook hitte gevoeli-
ge stoffen

Vlieseline® geweven tussenvoering

Toepassing Stof Verwerking/OnderhoudArtikel/Kleur/Breedte

Soepele geweven tussenvoering van zuiver 
katoen voor kleine delen van bloezen en 
japonnen.

Soepele tot middel-
zware stoffen

Stoomstrijkbout, 6 maal met
stoom en druk langzaam 
over iedere plaats glijdend 
opstrijken.

Middelzware, licht geruwde katoenen tussenvo-
ering voor voorpanden van jasjes, mantels enz. 
en voor kleine delen.

Middelzware tot zware 
stoffen

Stoomstrijkbout, 6 maal met 
stoom  en druk langzaam 
over iedere plaats glijdend 
opstrijken.

De op maat geknipte 
tussenvoering eerst stapsgewijs 
met geringe hitte kort fixeren, 
om verschuiven te voorkomen; 
dan glijdend droog opstrijken of, 
al naar gelang de stof met stoom 
opstrijken.

Zachte, soepel vallende 
stoffen zoals zijde, vis-
cose, acetaat en cupro, 
ook voor elastische en 
transparante stoffen

Zachte, soepele en bi-elastische geweven 
tussenvoering voor kleine delen van bloezen en 
japonnen, maar ook voor voorpanden van jas-
jes, mantels enz. van lichte of elastische stoffen.

ToepassingArtikel/Kleur/Breedte

Voor voorpanden en kleine delen van japonnen 
en jasjes enz.  

Lichte tot middelzware
stoffen zoals crash en
plissé

Voor voorpanden en kleine delen van jasjes enz. Zware stoffen

Voor kleine delen van bloezen en japonnen. Lichte stoffen zoals 
crash en plissé

Vlieseline® naaibare tussenvoering

Stof Verwerking/Ownderhoud

Universele geweven tussenvoering  van zuiver 
katoen voor kleine delen van bloezen en 
overhemden.

Soepele tot middel-
zware stoffen 

Stoomstrijkbout, 6 maal met 
stoom en druk langzaam 
over iedere plaats glijdend 
opstrijken.

12 Sek.
-

8 Sek.

12 Sek.
-

12 Sek.
-

12 Sek.
-

8 Sek.
-

8 Sek.

10 Sek.

12 Sek.

8 Sek.
-

12 Sek.

12 Sek.


