Beskrivning
ATT STRYKA PÅ HEATTRANSFER VINYL

FÖRBERED DIG
Materialet består av 2 delar : en klar skyddsplasten överst och själva vinylen.
Klipp, skär eller stansa ut de motiv du vill ha. Använder du skärmaskin som tex
Silhouette Cameo ska du ha plast sidan neråt och tänk på att spegelvända dina motiv.
Ställ in strykjärnet på mellanvärme ( 2 prickar 170 grader), ingen ånga.
Använd en hård yta som underlag, tex en skärbräda i trä, ett bord eller
arbetsbänken i köket. Lägg ett rent tygstycke som strykunderlag, tex ett örngott.
Stryk bort alla ojämnheter på tyget innan du lägger på ditt plagg.
Tips 1.

STRYK PÅ TRYCKET

Pilla med nagel i tryckets kanter för
att kontrollera att trycket sitter
ordentligt. Om kanterna är lite lösa,
lägg på skyddsplasten igen
och stryk några sekunder till.

Lägg trycket rättvänt på plagget, med den plasten uppåt.
Nu är det dags att stryka, stå över strykjärnet och använd
Tips 2.
båda händerna för att få ett ordentligt tryck (ca 25 kilo)
Om trycket inte lossnar från plasten,
stryk på trycket en liten stund till.
och pressa rakt ner. Stryktid ca 60 sekunder.
(3-4 sekunder)
Kontrollera noga så du inte värmer för länge och bränner
Låt sedan trycket svalna helt
innan du försiktigt drar av filmen.
ditt plagg. När du är klar - sätt strykjärnet åt sidan,
håll ner plagget med ena handen och börja försiktigt att dra
bort skyddsfilmen med den andra.
Akta så du inte bränner dig, både plagget och trycket är nu väldigt varma
OBS! Glitter, reflex och neon skall svalna helt innan du drar bort skyddsplasten.
Kontrollera på produktsidan vad som gäller just den färgen/materialet du jobbar med.

Lycka till!

HÅLL DITT TRYCK FINT LÄNGE
Ta hand om ditt tryckta plagg och följ våra råd.

Maskintvätta i högst 60 grader, ut-o-in.
Torktumla inte.
Om trycket skulle lossna i kanterna går
det bra att stryka tillbaka det igen.
Var noga med att lägga något mellan
strykjärnet och trycket tex ett bakplåtspapper, innan du stryker.
Dra inte i trycket.
Heattranfer förvaras torrt och ej i solsken.
Fler tips och vanliga frågor hittar du på www.gladagrodan.se/tryck

www.gladagrodan.se

Tack för att du handlar dina tryck hos oss

