
Udskriv dine egne billeder til T-shirts eller andet tøj!

Trinvis vejledning i design, udskrivning og påstrygning af dine T-shirt-transfers til tekstiler i lyse 
farver. Design T-shirts, forklæder, duge, lommetørklæder, tasker og meget mere med dine egne 
billeder, tekster eller fotos. Følg instruktionerne nedenfor for at opnå de bedste mulige 
resultater. 
 
Egnet til alle bomulds- eller polyesterstoffer i lyse farver, men ikke til strækbare tekstiler som f.eks. 
elastan. Bemærk, at Avery tilbyder et bestemt produkt til tekstiler i lyse farver. Husk at vaske nye 
tekstiler, før transfers påføres, da der kan være små mængder kemikalier tilbage i stoffet, som 
kan have en negativ indvirkning på resultaterne. Udskriv og påstryg transferne på samme dag, 
hvis det er muligt. Egnet til alle standard inkjetprintere. Transferne er ikke beregnet til at kunne 
klare stræk eller fugtighed ud over den sædvanlige brug og slidtage. Ideel opbevaring af T-shirts 
med transfers er stuetemperatur (ca. 20°C) og 50% relativ luftfugtighed. Opbevar resterende 
T-shirt-transfers i den oprindelige emballage. Hvis det dekorerede tøj skal bruges som gave, skal 
du inkludere en kopi af disse instruktioner, så modtageren kan få glæde af gaven længst muligt!

T-shirt-transfers til lyse tekstiler - Instruktion

1. Design (fig.1):
Design motivet ved hjælp af gratis online Avery Design&Print software ved at bruge  
softwarekoden MD1001. Du kan finde den gratis software på www.avery.eu. Du kan også lave  
dit eget overføringsbillede, som passer målene 210 x 297 mm. Hvis du ikke bruger softwaren  
Design&Print, skal du sørge for at vende billedet (spejlvendt eller omvendt billede) inden  
udskrivning (se printermanualen). Design & Print vender automatisk billedet for dig. 

2. Udskriv (fig.2):
Printerindstillinger: almindeligt papir/standard/høj opløsning. Vælg IKKE "overfør", da billedet 
udskrives automatisk som spejlbillede (motivet skal spejlvendes i designstadiet)! Test udskriften  
af dit design på almindeligt papir for at sikre, at billedet og teksten vendes om ved udskrivningen. 
Før T-shirt-transferne indi printeren et ad gangen. Lad det udskrevne billede tørre i ca. 10 minutter. 

3. Tilskæring (fig.3): 
Skær designet ud, idet du bevarer en smal margen omkring billedet. Afrund hjørnerne for at  
undgå, at de frigør sig ved strygning eller vask. 

4. Klargøring af overflade (fig.4): 
Brug en hård, glat og varmeresistent overflade. Undgå at bruge et strygebræt, da dette er for 
blødt, til at du kan lægge et tilstrækkeligt tryk. Forsigtig: Indstil strygejernet til INGEN damp og 
højeste temperatur for bomuld/linned (maks. 170°C), og vent, indtil strygejernet har nået denne 
temperatur. Læg et pudebetræk eller lignende på overfladen, og stryg omhyggeligt for at få en 
glat overflade uden krøller. Læg nu T-shirten eller tøjet på pudebetrækket. (Kontroller, at udluft-
ningen i rummet er tilstrækkelig under strygningen) 

5. Påstrygning af overføringsbilledet (fig.5): 
Forsigtig! Sørg for, at det er en voksen, der påstryger transferen. Placer T-shirt-transferen med 
den udskrevne side nedad på det ønskede sted på T-shirten. Påstryg derefter hele billedet med 
omhyggelige og ensartede bevægelser, idet du trykker godt til. Varmen og trykket er afgørende 
for at sikre, at billedets kvalitet bliver højest mulig. Strygningstid: Ca. ½ min. for et billede med 
målene 10x15 cm, ca. 1 ½ min. for en halv A4-side og ca. 3 min. for en hel A4-side. Vær særligt 
omhyggelig med kanterne og hjørnerne!

 
6. Afkøling (fig.6): 
Efter påstrygningen skal du fjerne stoffet fra pudebetrækket (så det afkøles hurtigere),  
og lad det afkøle i mindst 2 minutter. 

Instruktioner for T-shirt-transfers  
                           til tekstiler i lyse farver  
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77. Afpilning (fig. 7):
Træk forsigtigt transferens bagside af billedet, idet du begynder ved hjørnet og er forsigtig med 
ikke at rive det i stykker. Hvis billedet begynder at slippe, betyder det, at du ikke har anvendt  
tilstrækkeligt tryk eller varme. Læg overføringsarket på igen (eller brug bagepapir), og påstryg  
billedet igen med særlig omhu for kanter og hjørner. Plejeanvisninger: Vi anbefaler vask og  
strygning af T-shirten før brug. Ved strygning skal du lægge et stykke bagepapir over billedet,  
så det bliver blødere og det udskrevne billede fastgøres endnu bedre. 

• Vask først 24 timer efter udskrivning. 
• Ved vask skal du vende vrangen udad og vaske i maskinen med koldt vand (30°C). 
•  Vælg en centrifugeringshastighed på maksimalt 800 - 1.000 omdrejninger. 
• Brug almindeligt vaskemiddel til farvet tøj. Undgå at bruge midler, der indeholder   
 klorinbaseret blegemiddel. Undgå tørretumbling. 
•  Fjern tøjet, så snart vaskemaskinen er færdig, for at undgå udtværing. 
•  Undgå tørretumbling. 
•  For at bevare billedets farver anbefaler vi, at billedet dækkes med bagepapir, og de  
 dækkede område stryges efter hver vask. Dette genopvarmer belægningen, opfrisker  
 farverne og fastgør løsnede områder til stoffet på ny. 
•  Rør aldrig direkte ved det udskrevne billede med strygejernet. Tildæk det altid med  
 bagepapir! 

Produktgaranti:
 
Avery® lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter og erstatter ethvert produkt, som ikke  
opfylder dine forventninger. Vi modtager gerne eventuelle anbefalinger eller forslag fra dig. 

Send dine kommentarer med henvisning til produktnummeret til: Avery Nordic, Valdemarshaab 11, 
4600 Køge, Danmark, tlf. nr. +45 70 10 18 00, www.avery.eu, nordic@avery.com 

© 2020 AVERY/Avery Zweckform er en del af og er et varemærke tilhørende CCL Industries Inc., 
Toronto (Canada). Alle andre mærker er delvist registrerede varemærker tilhørende de respektive 
virksomheder. 
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