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SNABB-GUIDE

MATERIAL

RIVBAR KLIPPBAR STRYKBAR VATTEN-
LÖSLIG

SJÄLV-
HÄFTANDE

TOPPING

1640 1860 1485 2040 1860 B 1950 B Solvy 
Fabric Filmoplastic Solvy

Badkläder X X X

Blus X X

Byxor X X

Collegetröja X X X

Fleece X X X

Frotté (X) X

Funktionsplagg X X

Denim (jeans) X

Denim tunn X X

Jackor X X

Keps X X

Lakan X X

Lycra/Spandex X X

Läder X X

Manchester X X

Mocka X X

Märken broderade x

Piké X X X

Sammet X X

Silke X X

Skjorta X X

Sockar X X X

Stickat tunnt X X X X

Stickat tjockt X X X

Stretch X X X X

T-shirt X X X

T-shirt låg kvalité X X X



STABILISERING

Stiffy rivbar
Rivbar backing. En speciell fiberstrukturtek-
nologi gör att du kan riva både horisontalt, 
vertikalt och diagonalt. Att riva går snabbt 
och lätt och lämnar inga rester efter sig. De 
mjuka och välformade kanterna ökar livs-
längden på de färdiga broderierna.

Stiffy 1640, 37 g/m2, finns i vitt och svart.
Stiffy 1860, 60 g/m2, finns i vitt och svart.

Stiffy klippbar
Klippbar backing. Texti 1485 är en extremt 
mjuk stabilisator i polyester. Den är lämplig för 
strechmaterial, byxor och jackor. Stiffy 2040 är 
gjord i polyester och är mjuk och följsam. Den 
är utmärkt för fina och ömtåliga material så som 
silke, viskos och ylle. Den passar också bra för 
stora brodyrer med hög stygntäthet samt för text 
med outline. Även lämplig för brodyrer på piké.

Texti 1485, 85 g/m2, finns i vitt.
Stiffy 2040, 50 g/m2, finns i vitt.

Stiffy klister
Backing med klisterbaksida för att värmas på material som gärna vrider sig, 
t.ex stretch och stickat. Klisterbackingen fixerar materialet genom hela bro-
deringen. Stiffy 1860 B lämpar sig för brodyr på lycra/spandex, t-shirts m.m.. 
Stiffy 1950 B används för broderade märken och där man vill ha en rejäl 
stabilisering som inte ska avlägsnas. 

Stiffy 1860 B, 68 g/m2, finns i vitt och svart. 
Stiffy 1950 B, 115 g/m2, finns i vitt och svart. 

RIVBAR BACKING

KLIPPBAR BACKING

STRYKBAR BACKING

Använd alltid bra och rätt sorts stabilisering under tyget för att lyckas med ditt broderi. Ett tyg är oftast inte 
tillverkat för att broderas på utan bör stabiliseras upp för att broderiet ska bli snyggt och tyget ska hålla rätt 
form. Val av stabilisering påverkas av stygntäthet, stygnlängd, färg, hastighet, storlek på brodyren samt hur 
stabilt materialet är.



Solvy
Vattenlöslig film utmärkt att använda på luddiga, mjuka och tjocka 
material för att undvika att brodyren försvinner ner i materialet. 

Passar också på produkter med ojämna ytor där båda sidor är syn-
liga och då man inte vill ha rester av stabiliseringen. Solvy motver-
kar att trådar sticker igeom brodyren på frotté, sammet och plysch. 

Filmoplastic
Självhäftande backing för brodyrer på 
ömtåliga material som t.ex. sammet. Pas-
sar bra när det är svårt att använda broder-
båge pga materialets storlek som t.ex byxor, 
skjortfickor, kragar, manschetter, band och 
remsor. Endast backingen ramas in och ma-
terialet placeras ovanpå klisterytan. Snabbt 
och enkelt. Man sparar tid och får inga 
märken efter ramar.

Bredd 54 eller 84 cm, 25 meter per rulle.
Finns i vitt eller svart. 

SJÄLVHÄFTANDE BACKING

TOPPING

VATTENLÖSLIG BACKING
Solvy Fabric
Vattenlöslig backing som försvinner helt 
vid tvätt. Används till tunnare plagg så som 
skjortor, blusar och badkläder. Perfekt även 
till tunna gardintyger och andra material där 
man inte vill ha rester av backingen.

Bredd 50 cm, 25 meter per rulle.
40 g/m2, finns i vitt.

Indukta AB och www.brodyrvaruhuset.se är en totalleverantör av maskiner och tillbehör för brodyr. Vi har bl.a. 
brodyrmaskiner, programvara, lasergravyr, direktprint, symaskiner, brodyrtråd, undertråd, stabilisering, saxar, 
nålar och andra tillbehör. 

Beställ gärna vår broschyr ”Allt för brodyr”. Om du har frågor så ring 
eller besök oss i Borås.


