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WERKEN MET TRANSFERPAPIER

TIPS
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing van het transferpapier.
•  Print de afbeelding eerst in spiegelbeeld op gewoon papier om te kijken of de kleur en afmeting goed is.
• Maak altijd eerst een proefje op een restlapje voor het beste resultaat.

PRINTEN
• Kies de gewenste afbeelding en print deze in spiegelbeeld op het transferpapier.
• Voor lichte stoffen gebruik je een transparante transfersheet en voor donkere stoffen een dekkende transfersheet.
• Je kunt dit ook bij een kopieerwinkel doen.
• Laat de afbeelding goed drogen en knip hem +/- 3 millimeter ruimer uit.

STRIJKEN
• Strijk het kledingstuk goed glad en let het, met de te beplakken zijde boven, op een vlakke hittebestendige ondergrond.
• Verwarm het strijkijzer op de aangegeven stand.
• Leg het transferpapier met de afbeelding naar beneden op de aangegeven plaats.
• Leg een stuk bakpapier op het transferpapier.
• Strijk met een grote hoeveelheid gelijkmatige druk over het papier, ook goed over de randen en in de hoeken.
• Verwijder het bakpapier.
• Verwijder het transferpapier met een gelijkmatige beweging van de stof; begin hierbij in een hoek.
• Het kledingstuk kan nu na 24 uur binnenstebuiten tot 40 graden gewassen worden, maar het kan niet in de droger.
• Strijk het kledingstuk aan de verkeerde kant of gebruik bakpapier.
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