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Przed naprasowaniem należy uwzględnić 
następujące kwestie:

Nity są przeznaczone do naprasowywania na •
możliwie gładkich powierzchniach, które można 
prasować w maksymalnej temperaturze (ok. 180°C). 
Podczas prasowania żelaz ko rozgrzewa warstwę 
kleju na spodzie nitów, a tym samym łączy je 
z podłożem. 

Do naprasowywania nitów nadają się wyroby •
tekstylne o wysokiej zawartości bawełny. 

Nie nadają się: tworzywa sztuczne nieodporne na•
wysoką temperaturę, wyroby tekstylne z dodatkiem
włókien sztucznych, jedwabiu itp. Ciepło żelazka
może spowodować stopienie się materiałów nieod-
pornych na wysoką temperaturę, wypalenie się w
nich dziur lub powstanie plam w wyniku przypalenia. 

W mniejszym stopniu nadają się: chropowate lub•
strukturyzowane powierzchnie, ponieważ cienka 
warstwa klejąca nie może połączyć się z nimi 
w wystarczającym stopniu. Należy także unikać
miejsc na wyrobach tekstylnych, w których podczas
noszenia tworzą się fałdy.

W przypadku braku pewności, czy wybrany wyrób •
tekstylny jest odpowiedni, należy najpierw przepro-
wadzić test w niewidocznym miejscu lub na innym
wyrobie tekstylnym z tego samego materiału. 

Wyroby tekstylne należy przed ozdobieniem wyprać,•
aby usunąć impregnację. Dzięki temu klej będzie
lepiej wchłaniany. Nie stosować przy tym płynów 
do płukania tkanin.

Przed przystąpieniem do naprasowywania starannie•
oczyścić wszystkie materiały, przede wszystkim ze
śladów tłuszczu.

Naprasowywanie nitów powinno się odbywać zawsze•
z wyłączoną funkcją pary!

Podczas naprasowywania wyrób tekstylny musi leżeć•
płasko i nie może być zagięty.

Podczas oklejania dwustronnych wyrobów tekstylnych•
takich jak koszulki lub podobne części garderoby
należy zawsze włożyć w koszulkę kawałek tektury 
lub twardą folię, tak aby nakładany klej nie przebił 
na drugą warstwę materiału.

• Produkt nie jest zabawką – istnieje niebezpie-
czeństwo uduszenia! Zawiera drobne części,
które mogą zostać połknięte lub wprowadzo -
ne drogą wziewną.

• Ponieważ z biegiem czasu nity mogą się
odczepić i np. zostać połknięte przez dzieci,
należy regularnie sprawdzać je pod kątem
przyczepności.

Po naprasowaniu należy uwzględnić następujące
rzeczy:

Ozdobioną rzecz należy pozostawić do wyschnięcia•
na przynajmniej 24 godziny, zanim zostanie poddana
obciążeniom lub wyprana. 



Ozdobione wyroby tekstylne należy zawsze prać •
i prasować na lewej stronie. Pierwsze pranie po
naprasowaniu motywu powinno się odbywać 
w programie do prania na zimno, przy czym 
wyrób tekstylny należy wyjąć z pralki od razu 
po zakończeniu prania. 

Każde kolejne pranie powinno odbywać się •
w temperaturze maks. 40°C. Przestrzegać 
również wskazówek pielęgnacyjnych na metce
wyrobu tekstylnego.
W celu ochrony pralki oraz innych pranych wyrobów•
tekstylnych ozdobiony wyrób należy włożyć do
worka do prania o jak najdrobniejszych oczkach 
lub np. do starej poszewki na poduszkę. 
Nie stosować płynu do płukania tkanin ani innych•
dodatków.

Wyrób tekstylny nie może być suszony w suszarce.•

Jeśli po wypraniu wyrób tekstylny ma zostać wypra-•
sowany, należy go prasować zawsze na lewej stronie.
Nigdy nie przesuwać gorącego żelazka bezpośrednio
po naprasowanych nitach. Nity mogą przykleić się do
stopy żelazka lub odczepić się. 

Wskazówka:
Jeżeli wyrób tekstylny ma zostać ozdobiony określo -
nym motywem (np. napisem) z nitów, należy uprzednio
przygotować szablon wykonany z przezroczystej folii
lub papieru transparentnego. Narysować motyw na
folii lub papierze lub przekopiować go przez kalkę.
Wyciąć motyw. 
W przypadku wyrobów tekstylnych motyw można 
również naszkicować kredą krawiecką bezpośrednio 
na materiale. Kreda krawiecka spierze się podczas
pierwszego prania.

Aby później usunąć nity, należy je rozgrzewać,m

dopóki klej nie przejdzie w stan ciekły: prasować
przez kilka sekund na lewej stronie, a następnie
rozgrzać nity przez bawełnianą szmatkę. Zanim 
nity ostygną, należy zdjąć je pęsetą. 
Należy pamiętać: na wyrobie tekstylnym może
pozostać plama po kleju; jeżeli nity były przykle-
jone do tkaniny przez dłuższy czas, miejsce to
może być trwale przebarwione.
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Rozłożyć i wygładzić wyrób tekstylny (np. koszulkę) na pła-1.
skim, równym, stabilnym i odpornym na wysokie tempera-
tury podłożu – najlepiej na stole lub desce do prasowania
albo np. na grubym, twardym kartonie. 
W przypadku wyrobów dwuwarstwowych między warstwami2.
materiału należy umieścić tekturę lub wytrzymałą folię, aby
zapobiec przebijaniu kleju.

Dokładnie wyprasować materiał, tak aby jego powierzchnia3.
była idealnie gładka.

Najpierw należy rozplanować nanoszony motyw. W tym celu 
rozłożyć na próbę szablony na materiale. Ewentualnie wyciąć
poszczególne motywy, ułożyć je obok siebie i przymocować 
do siebie paskami taśmy klejącej. Jest to szczególnie ważne 
i zalecane w przypadku napisów. Ewentualnie dodać własne 
szablony. 

Ułożyć szablon na materiale.4.

Rozmieścić nity. W razie potrzeby posłużyć się pęsetą. 5.
Należy dopilnować, aby powierzchnia klejenia była czysta,
sucha, odtłuszczona oraz wolna od silikonu, a także aby
leżała na podłożu bez fałd. Zimne materiały należy w razie
potrzeby nieco podgrzać przed sklejeniem.

Ostrożnie zdjąć szablon.6.

Nity można oczywiście również rozmieścić „free style“ i tym
samym stworzyć własny motyw.



Ostrożnie umieścić na motywie bawełnianą szmatkę. 7.
Żelazko nie może mieć bezpośredniego kontaktu z nitami!

Ustawić żelazko na maksymalny stopień grzania i nagrzać. 8.
Nie używać pary!

Mocno dociskać żelazko do nitów przez co najmniej9.
10 sekund. Nie przesuwać żelazka po nitach! 
Przy grubszych materiałach tekstylnych (np. materiał 
dżinsowy) dociskać żelazko do nitów przez co najmniej 
2 minuty.
Następnie sprawdzić, czy nity się trzymają. Jeżeli nie,
ponownie mocno docisnąć do nich żelazko. 

Obrócić tkaninę i ponownie prasować motyw przez kilka10.
sekund na lewej stronie.

Przed poruszeniem tkaniny odczekać co najmniej 20 minut,11.
aż klej ostygnie i wystarczająco się utwardzi.

Przed przystąpieniem do prania lub obciążania tkaniny w inny
sposób należy odczekać 24 godziny, aż klej całkowicie się
utwardzi. W tym czasie tkanina powinna być rozłożona, nie
należy jej jeszcze składać.


