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VÝŠIVKA NA TRIČKU
Použitý materiál:
 kvalitné tričko
 lepidlo v spreji - AMANN - WEB BOND TA 101
 podklady:
o SOL 70 – vodorozpustný vlizelín (na vrchnú stranu výšivky)
o NOVOLIN 80 – strihací stabilizátor (na spodnú stranu výšivky)
o NOVOFIX B 40+20 – nažehľovací vlizelín (na spodnú stranu výšivky po jej vyšití)
 nite Amann Isacord 40
 spodná niť - ISA 150 - 0010 B
Postup:
1. Pripravíme si podklady SOL 70 a NOVOLIN 80.
Nakreslíme si čiary, ktorými naznačíme stred výšivky.
Na obrázku vidno, že podklady presahujú vyšívací
rámik z každej strany.

2. V mierke vytlačený obrázok
prehneme tak, aby sa výšivka
dotýkala okrajov a položíme na
tričko, kde ju chceme vyšiť.
Naznačíme si stred výšivky.

3. Bielou kriedou v ceruzke
zvýrazníme stred výšivky.
Prstami zatlačíme v tvare kríža,
aby sme z rubovej strany vedeli
správne umiestniť stabilizátor.
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4. Tričko prevrátime na rubovú stranu a kriedou vyznačíme
stred. Na strihací stabilizátor NOVOLIN 80 po celej ploche
nastriekame lepidlo v spreji AMANN - WEB BOND TA 101
a od vyznačeného stredu ho prilepíme na rubovú stranu
trička.
Rukami vyhladíme a pretočíme tričko na lícnu stranu.

5. Rovnako postupujeme pri lepení
vodorozpustného vlizelínu SOL
70, avšak lepidlo stačí nastriekať
iba v dvoch bodoch – hore a dolu
na podklad. Opäť rukami
vyhladíme.

6. Položíme vrchnú časť rámiku na
pripravené tričko, čiary
prechádzajú stredom rámika.
Medzi predný a zadný diel trička
vložíme spodný rámik, ktorý
zapasujeme pod vrchný
a skrutkami spevníme.
POZOR !!! Tričko nenaťahujeme,
aby sme tým nezdeformovali
výšivku.

7. Na vrchnú stranu si vyznačíme
okraje výšivky, aby sme vedeli
tričko pri rámiku vyviazať .
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8. Viazanie trička okolo rámika je
dôležité preto, aby sa okraje
trička pri vyšívaní neposúvali ku
výšivke. Používame kontrastnú
niť pre lepšiu viditeľnosť pri
odstrihovaní. Navlečieme ju na
klasickú ihlu a snažíme sa niť
prevliekať tesne pri rámiku.
Uzlíme min. 3 krát.

9. Nastavíme výšivku vo vyšívacom stroji. Pre istotu zvyknem
povoliť napätie nite. Väčšinou sú výšivky nastavené pri
vyššom napätí a to môže spôsobiť zvlnenie výšivky.

10. Hotovú výšivku vyberieme
s rámikom z vyšívacieho stroja
a opatrne odstrihneme šnúrky
okolo rámika.

11. Z lícnej strany opatrne
odstrihneme nadbytočný
vodorozpustný vlizelín SOL 70. Nič
sa nestane, keď ho tam necháme,
rozpustí sa vo vode.

3

copyright © 2019 gitart-hm

12. Prevrátime tričko na rubovú
stranu a opäť opatrne striháme –
odstránime nadbytočný strihací
stabilizátor NOVOLIN 80.

13. Z nažehľovacieho vlizelínu
NOVOFIX B 40+20 vystrihneme
požadovaný tvar. Musí byť väčší
ako strihací stabilizátor Novolin
80. Prichytí sa nielen o výšivku,
ale aj o tričko.
Aby sa výšivka neodtlačila na
zadný diel trička, navlečieme
tričko z okraja na žehliacu dosku.

14. Vystrihnutý nažehľovací vlizelín
NOVOFIX B 40+20 položíme na
správne miesto. Použijeme
handričku, aby sme zabránili
prichyteniu podkladu na žehličku.
Aby držal pevne aj po praní trička,
musíme ho nažehliť dôkladne.
Zažehľujeme niekoľko minút.

15. Vlizelín máme nažehlený a môžeme tričko namočiť do vody,
aby sa odplavil vodorozpustný vlizelín SOL 70. Rozpúšťame
ho pod tečúcou vodou. Na záver tričko vyperieme na
jemnom praní v práčke.
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