Vlieseline
wijzer
Geperste
vlieseline

Verstevigen en vastzetten van belegdelen, banden en kleine delen van
kledingstukken die niet hoeven te bewegen of soepel horen te vallen.

Eigenschappen

Materiaal

Toepassing

H250

Stabiel, stevig

Soepele tot middelzware
stoffen: katoen,...

Banden, ceinturen
en knutselwerk

H200

Soepel, stabiel

Soepele stoffen: katoen,
polyester

Kleine delen en belegdelen
van bloezen, jurken,
hemden, …

H180

Zeer soepel en zacht

Zachte soepelvallende
stoffen: zijde, viscose,
acetaat, cupro

Kleine delen en panden van
jasjes, jurken, hemden

G405

Soepel, universeel

Soepele tot middelzware
stoffen: wol, zijde

Voorpanden van jasjes,
kleine delen

F220

Soepel, stabiel

Soepele stoffen: katoen

Kleine delen van kleding,
knutselwerk en handwerk

Geweven
vlieseline

Verstevigen van panden, belegdelen, kleine delen voor kledingstukken die
nog soepel om het lichaam moeten vallen en niet stijf mogen staan.
Let op draadrichting!

Eigenschappen

Materiaal

Toepassing

G785

Zacht, soepel, bi-elastisch

Soepelvallende stoffen:
zijde, viscose, acetaat,
cupro, …
Elastische stoffen

Kleine delen en belegdelen
van bloezen, overhemden
en jurken
Panden van lichte jasjes, …

G740

Middelzwaar, katoen

Middelzware tot zware
stoffen: wol, katoen, …

Panden van jasjes, mantels
Kleine delen

G700

Universeel, katoen

Soepele tot middelzware
stoffen

Kleine delen en belegdelen
van bloezen, overhemden
en jurken
Panden van jasjes, mantels,
…
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Volume
Vliesvoering

Om volume toe te voegen aan een kledingstuk.

Eigenschappen

Materiaal

Toepassing

280

Zeer volumineus
Niet plakbaar

Alle stoffen

Warme kleding
Patchwork, quilten,
doorstikwerk, versiering, …

295

Zeer volumineus
Niet plakbaar

Alle stoffen

Warme kleding
Wandtapijten

H630

Volumineus
Plakbaar

Lichte tot middelzware
stoffen: katoen,
synthetische stoffen

Warme kleding
Doorstikwerk, patchwork,
quilten
Soepele gordijnkappen en
volumineuze embrasses

H640

Soepel, dik
Plakbaar

Lichte tot middelzware
stoffen: katoen,
synthetische stoffen

Warme kleding
Doorstikwerk, borduurwerk,
quilting, …

Eigenschappen

Materiaal

Toepassing

Decovil I Light

Licht, soepel

Alle stoffen

Tassen, hoeden, ceintuurs,
mappen, home-deco

Vliesofix®

Dubbelzijdig plakbaar

Alle stoffen
Appliqueren, handwerk,
Ook kurk, karton en bij lage verstellen
temperatuur ook leder

Soluvlies

In water oplosbaar
borduurvlies

Bijna alle stoffen

S520

Stevige gordijnkap vlieseline Bijna alle stoffen

Andere
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Machinaal borduurwerk,
creatieve technieken
Tassen, stoffen mandjes,
ceintuurs, hoeden, creatief
handwerk

