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Felvasalás előtt ügyeljen a következőkre:

A szegecseket olyan, lehetőség szerint sima felüle-•
tekre lehet felvasalni, amelyek maximális fokoza ton
(kb. 180 °C-on) vasalhatók. A vasaló felmelegíti 
a szegecsek alján található ragasztóréteget, és így
hozzáragasztja a felülethez.

Erre a magas pamuttartalommal  rendelkező anyagok•
alkalmasak. 

Nem alkalmasak a következők: nem hőálló műanya -•
gok, műszálas textíliák, selyem vagy ehhez hasonló
anyagok. 
A vasaló melege a nem hőálló anyagokat megol-
vaszthatja vagy lyukakat, foltokat égethet beléjük. 

Kevésbé alkalmasak a következők: durva, strukturált•
felületek, mivel a vékony ragasztóréteg nem tud
megfelelően megtapadni. Kerülje a textíliák azon
részeit is, ahol viselés közben ráncok keletkeznek.

Ha nem biztos abban, hogy a kiválasztott textília•
megfelelő-e, először egy nem látható helyen vagy
egy másik, ugyanolyan anyagból készült textílián
tesztelje le. 

A kikészítőszer eltávolításához a textilt egyszer•
mossa át, mielőtt díszítené. Így az anyag jobban
 felveszi a ragasztót. Ne használjon öblítőt.

Előzőleg minden anyagot tisztítson meg alaposan,•
különösen a zsíros szennyeződésektől.

A szegecsek felvasalásához ne használjon gőzt!•

Felvasalás közben a textília feküdjön fel simán, ne•
törjön meg sehol.

Kétrétegű textileknél - mint pl. póló vagy hasonló -•
helyezzen mindig egy darab kartont vagy hőálló
fóliát a pólóba, hogy a ragasztó ne üssön át a
második anyagrétegre.

• Nem gyerekjáték! - Fulladásveszély! 
Apró, lenyelhető vagy belélegezhető
 alkatrészeket tartalmaz!

• Lehetséges, hogy a szegecsek idővel levál-
hatnak, amelyeket a gyermek lenyelhet, ezért
rendszeresen ellenőrizze a ragasztást!

A rávasalás után vegye figyelembe:

A díszített tárgyat hagyja legalább 24 órán át•
pihenni, mielőtt terhelésnek tenné ki vagy kimosná. 

A díszített textíliát mindig kifordítva mossa és•
vasalja. A textíliákat a motívum felvasalása után
 először hideg vizes programon mossa, majd azonnal
vegye ki a mosógépből. 

A textíliákat a későbbiekben max. 40 °C-on mossa.•
Vegye figyelembe a textílián található címkét is.



A mosógép és a ruhák védelme érdekében a díszített•
textíliákat finom szövésű mosózsákban, vagy pl. egy
régi párnahuzatban mossa. 

Ne használjon öblítőt vagy más adalékanyagot.•

A textília nem szárítható szárítógépben.•

Ha a textíliát a mosás után vasalni szeretné: A textí-•
liát mindig kifordítva vasalja, és soha ne húzza át a
vasalót a szegecseken. A szegecsek ráragadhatnak 
a vasaló talpára, illetve leválhatnak az anyagról. 

Tipp:
Ha a textíliát szegecsekből álló egyedi motívummal 
(pl. felirattal) szeretné díszíteni, akkor legjobb, ha saját
sablont készít átlátszó fóliából vagy áttetsző papírból.
Ezen rajzolja elő a motívumot, vagy másolja rá. 
Vágja ki a motívumot. Textíliák esetén szabadkézzel 
is rajzolhat közvetlenül az anyagra egy szabókrétával. 
A szabókréta az első mosással kijön az anyagból.

A szegecsek későbbi eltávolításához forrósítsa felm

a szegecseket, amíg a ragasztó folyékonnyá válik:
Vasalja egy pár másodpercig kifordítva, aztán
hevítse fel a szegecseket egy maradék pamut
anyagdarabon keresztül. Még a lehűlés előtt vegye
le a szegecseket egy csipesszel.
Vegye figyelembe: Ragasztófolt maradhat a textí-
lián, vagy a szegecsek hosszabb idejű hordása 
után maradandó színeltérés is lehetséges azon 
a helyen.
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Helyezze a textíliát (pl.: pólót) kiterítve és kisimítva egyenes,1.
sima és szilárd, hőálló felületre – lehetőség szerint hasz-
náljon vasalóasztalt, vasalódeszkát vagy pl. vastag, erős
kartont. 
Dupla anyag esetén helyezzen a két réteg közé egy karton-2.
lapot vagy egy erős fóliát, hogy a ragasztó ne üssön át.

Vasalja simára a textíliát.3.
Tervezze meg a mintát: Próbaképpen helyezze a sablonokat a
szövetre. Szükség esetén vágja ki a motívumokat, majd egymás
mellé helyezve rögzítse őket ragasztószalaggal. Ez különösen
fontos, ha a motívumhoz írásjegyet választ. Szükség esetén
 egészítse ki saját sablonokkal. 

Helyezzen egy sablont a kartonra.4.

Helyezze el a szegecseket. Amennyiben szükséges, hasz-5.
náljon ehhez egy csipeszt. 
Ügyeljen arra, hogy a ragasztófelület tiszta, száraz, zsír- és
szilikonmentes legyen, és simán, gyűrődések nélkül legyen
kiterítve a felületen. Adott esetben a hideg anyagokat előbb
kissé melegítse meg.

Vegye le óvatosan a sablonokat.6.

Természetesen azt is megteheti, hogy „free style“, azaz szaba -
don helyezi el a szegecseket, és így alakít ki egyedi motívumot.



Helyezzen óvatosan egy maradék pamut anyagdarabot 7.
a motívumra. 
A vasaló nem érintkezhet közvetlenül a szegecsekkel!

Melegítse a vasalót a maximális hőmérsékletre. 8.
Gőz nélkül vasaljon!

Nyomja a vasalót erőteljesen legalább 10 másodpercig a9.
szegecsekre. Ne mozgassa ide-oda! 
Vastagabb textíliák esetén (pl. farmeranyag) legalább 2
percig erőteljesen nyomja a vasalót a szegecsekre.
Ellenőrizze, hogy megragadtak-e a szegecsek. Ha nem,
újból erőteljesen nyomja a vasalót a szegecsekre.

Fordítsa meg a textíliát, és hátulról még egyszer vasalja le 10.
a motívumot pár másodpercig.

Hagyja legalább 20 percig hűlni és keményedni, mielőtt újra11.
megmozdítaná a textíliát.

Mielőtt kimosná vagy egyéb módon terhelné a textíliát, várjon
24 órát, hogy a ragasztó teljesen megszilárduljon. Ehhez lehe-
tőleg hagyja kiterítve a textilt, és ne hajtsa össze.


