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WERKBESCHRIJVING
Maak de applicatie / de print op het
voorpand van het T-shirt voordat u het
T-shirt naait.
1. Trek de letters “STR” en “ET” over
op transparant materiaal en knip de
donkere delen uit.

APPLICATIE
2. Trek de grote letter “E” in
spiegelbeeld over op de papieren kant
van de tweezijdig plakbare
tussenvoering. Strijk de tussenvoering
op de verkeerde kant van het lapje
tricot.
3. Knip de letter langs de omtrek uit.
Verwijder de papieren beschermlaag
en leg de letter met behulp van de
sjabloon op de juiste plaats. Speld de
letter nauwkeurig op de stof voordat
u het vast strijkt.
4. Speld een stukje scheurbare
tussenvoering op de verkeerde kant
van de stof, onder de letter E.

5. Appliqueer de rand met een
verstevigde rechte steek.
6. Verwijder de scheurbare
tussenvoering en hecht de uiteinden
van het garen nauwkeurig af aan de
verkeerde kant van de stof.

PRINT
7. Spuit lijmspray op de verkeerde kant
van de sjabloon en druk de sjabloon
op het voorpand. Zet de rand van de
sjabloon met schilderstape vast op het
kledingstuk en bescherm het
kledingstuk tegen verfspatjes.
8. Doe een beetje verf op een
wegwerpbord en dep het sponsje in
de verf. Zorg dat de verf gelijkmatig
over het sponsje wordt verdeeld.
9. Dep een beetje verf tegelijk op de
uitgeknipte delen van de sjabloon.
10. Laat de print goed drogen en strijk
de print volgens de aanwijzingen op
de verfverpakking.

BENODIGDE MATERIALEN
Voor de print:
- witte textielverf
- chirurgenmesje of een klein scherp
  schaartje
- transparant materiaal (bijvoorbeeld
  een showtas)
Voor de sjabloon
- Gold-Zack lijmspray
- schilderstape
- wegwerpbord en -lepel
- sponsje
Voor de applicatie:
- lapje turquoise tricot of stof
- borduurgaren
- scheurbare tussenvoering,
   Vlieseline® Stikvlies
- tweezijdig plakbare tussenvoering,
   Vlieseline® Vliesofix
- in water oplosbaar borduurvlies,
   Vlieseline® Soluweb

Lees eerst de aanwijzingen en
probeer het op een lapje!
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TARKISTUSRUUTU
CONTROL SQUARE

KONTROLLRUTA
KONTROLLFELD
CONTROLEVELD

5 cm x 5 cm


