
DK Sømbånd til regntøjsstof

Sådan gør du:
(det anbefales at lave en prøve)

1. Klip sømrummet ned til ca. 4 mm - pres 
sømmen fra hinanden.

2. Læg sømbåndet over sømmen med limsiden 
mod stoffet - læg et klæde over.

3. Pres sømbåndet på ved         (150 gr.) i max. 10 sek.

stryges med klæde over - strykes med klede over
använd strykduk - beim Bügeln Tuch auflegen

D

So wird es gemacht:
(wir empfehlen es vorher auszuprobieren)

1. Schneiden Sie die Nahtzugabe auf ca. 4 mm – 
bügeln Sie die Naht auseinander .

2. Legen Sie das Saumband auf den Saum mit der 
Klebeseite zum Stoff – legen Sie ein Tuch über.

3. Bügeln Sie das Saumband bei          (150 Grad) auf, 
max. 10 Sekunden.

S

Gör så här:
(vi rekommenderar att göra en test först)

1. Klipp ner sömsmånen till ca 4 mm - pressa isär 
sömsmån (utan ånga).

2. Lägg tejpen över söm/sömsmån med 
klistersidan mot tyget - lägg strykduk över.

3. Pressa på tejpen med          (150 gr) i max 10 sek.

N

Slik gjør du:
(det anbefales å lage en prøve)

1. Klipp sømrommet ned til ca. 4 mm - press 
sømmen fra hverandre.

2. Legg sømbåndet over sømmen med limsiden 
mot stoffet - legg et klede over.

3. Press sømbåndet på ved         (150 gr.) 
i maks. 10 sek.
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