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Zeer mooie dunne en soepel volumevlies, voor 
jassen en mantels, patchwork en Quilten.

Voor lichte stoffen

Vlieseline® volume vlies

244
150 cm

248          90 cm
249        150 cm
 

Dun volume vlies voor warme kleding,  patch-
work en quilten.

Voor alle stoffen

272 Thermolam® 
114 cm

Een zeer fijne, kompakte Volumevlies voor Patch-
work- en Ouiltwerken.

Voor alle stoffen

275 Baumwolle
 228 cm

katoenen vlies voor patchwork en quilten, ook 
geschikt voor warme kleding; extra breed voor 
grote oppervlakten b.v. beddenspreien e.d.
Het voorwassen van Vlieseline 275 is alleen dan 
wenselijk wanneer toekomstige krimp van het 
materiaal vermeden moet worden.

Tips voor het voorwassen:

1. Vlieseline 275 moet met de hand en met 
een mild wasmiddel gewassen worden

2. Het vlies ca. 20 min. weken, dan meerdere 
malen uitspoelen.

3. Overloedg water voorzichtig uitspoelen, 
niet wringen. Event. het materiaal vast in 
een handdoek rollen.

4. Vlakliggend laten drogen.

Voor alle stoffen

277 Cotton
150 cm

Zeer soepel volumvlies uit 100% katoen.  Ideaal 
voor warme kleding en Quilten. vormbestendig  
en geen vezelmigratie.

Voor alle stoffen

280          90 cm
281  150 cm

Zeer volumineus volume vlies voor patchwork en 
quilten, plastisch doorstikwerk, versieringen en 
voor warme kleding enz. 

Voor alle stoffen

295
             150 cm

Zeer volumineus volume vlies voor  wandtapij-
ten, warme kleding enz.  

Voor alle stoffen

Toepassing Stof Verwerking/OnderhoudArtikel/Kleur/Breedte

H 630
90 cm

Vochtige doek
stapsgewijs goed 
aandrukken.

Plakbaar volume vlies voor doorstikwerk, patch-
work en quilten en voor warme kleding. Ideaal 
ook voor  soepele gordijnkappen en volumineu-
ze embrasses.

Voor lichte tot middel 
zware stoffen zoals 
katoen en synthetische 
stoffen

H 640
90 cm

Vochtige doek
stapsgewijs goed 
aandrukken. 

Soepel, dik plakbaar volume vlies voor 
doorstikwerk en quilts, plastisch handwerk b.v. 
volumineuze strikken of borduurwerk en voor 
warme kleding.

Voor lichte tot middel 
zware stoffen zoals 
katoen en synthetische 
stoffen

HH 650 
150 cm

vochtige doek
stapsgewijs goed 
aandrukken. 

Tweezijdig plakbaar volume vlies, verbindt 2 
lagen textiel in een keer; voor quilts en kleding.

Voor lichte tot 
middelzware stoffen

X 50
90 cm

stap voor stap aandrukken, 
al naar gelang de stof met
vochtige doek opstrijken.

Dun volume vlies voor handwerk en kleding in 
doorstikmotief.

Voor bijna alle stoffen

P 120
P 140 

150 cm

P 120 XXL
300 cm x 250 cm

Universeel volumevlies dat  vlamvertragend is 
uitgeruste!  Voor Patchwork- Quilten, als voor 
warme kleding.  Zeer goed te gebruiken voor 
veiligheids kleding, beddengoed (spreien) ed.
In twee dikten en xxl opmaak.

Voor alle stoffen
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