خيوط تطريز سنبريال

®

نصائح لتطريز ناجح

خيوط تطريز سنبريال منتج تطريز ثوري يقدم إلى اخلياطة الزخرفية مزيج من ريادة الصناعة
�
�في ثبات اللون ومتانة حتمل أقمشة سنبريال للطقس .خيوط تطريز سنبريال تقدم إمكانات ال حصر لها
�لتخصيص منتجات تستخدم في الهواء الطلق وفي الداخل،
�وتوفر التنظيف السهل ،وتتيح عمل التطريز اجلميل الذي يدوم طوال حياة املنتج.
خيوط تطريز سنبريال ميكن استخدامها لعمل الوسائد الزخرفية ،والزخرفة باألحرف،
�
وقمم القوارب ،ومظالت املنتجعات ،واحلقائب واالكسسوارات ،والظلل واخليام ،وتطبيقات أخرى كثيرة.
خيوط تطريز سنبريال مت اختبارها بدقة ومتت املوافقة عليها من قبل خبراء التطريز.
�
للحصول على أفضل النتائج ،اتبع تلك اإلرشادات:

•خيوط تطريز سنبريال مصممه لتوفير التغطية املثلى والقدرة على اخلياطة جملموعة واسعة من التطبيقات
اخلارجية والداخلية .لقد مت إنتاجها من خيوط مغزولة ،وهي أكبر من خيوط البوليستر املتواصلة املعتادة أو
خيوط التطريزاملصنوعة من احلرير الصناعي .لذلك فاللمعان واملظهر يختلفان عن خيط التطريز الفتيلي
املتواصل القياسي.
•نظرًا حلجم اخليط ،تأكد من استخدام إبرة ذات حجم مناسب .ينصح باستخدام إبرة مقاس .90/14
•كممارسة شائعة ،يجب التأكد أن إعدادات اخلطاف مناسبة حلجم اإلبرة .اخليط الزائد أو الكسر في بكرة
اخليط ميكن أن يكون مؤشرًا على أن اإلعدادات غير صحيحة.
•يجب أن يتأكد املطرز أن تصميم التطريز متت رقمنته وتهيئته بشكل صحيح خليوط تطريز سنبريال نظرًا
لكبر حجمها ومظهرها .ال بد من تعديل طول الغرزة وكثافتها للحد من وضع العديد من الغرز في نفس
أيضا أقصى حد ممكن من
املوضع والذي سوف يسبب التشويه واالنقطاع املفرط للخيط .ذلك يضمن ً
التغطية .كنقطة مرجعية من األفضل تخفيض  30في املئة من عدد الغرز ،وإن كان كل منط مختلف عن
غيره ،ولذلك يجب أن يتم تعديل عدد الغرز الفعلي وتعديل الرقمنة حسب املتطلبات البصرية ومتطلبات
األداء اخلاصة باملطرز.
•من املمكن أن تكون هناك قيود على التصميم عند التطريز بخيوط تطريز سنبريال .ليس من املستحسن
استخدام خيوط تطريز سنبريال على حروف صغيرة أو أمناط مفصلة بدقة ،حيث أنه قد تتراكم العديد من
الغرز فوق بعضها البعض.
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•مبا أنه يتم إنتاجها من خيوط مغزولة ،أمر طبيعي أن يحدث بعض الطرح للوبر أو شعيرات اخليط ألنه
األلياف تتطاير أثناء عملية التطريز .تأكد أن املناطق اخلاصة برتاج اإلبرة و /بكرة اآللة يتم تنظيفها بشكل
متكرر.
•للحد من االنقطاعات عند التطريز بخيوط تطريز سنبريال ،تأكد أن األجهزة في حالة تشغيل ممتازة .تأكد
من أن جميع نقاط اتصال اخليط خالية من احلواف اخلشنة أو النتوءات ،ومن استخدام إبر جديدة .ينصح
بإعداد سرعة اجلهاز عند  600غرزة في الدقيقة الواحدة .إعدادات اجلهاز ستكون متغيرة على أساس
التصميم والتطريز ،ونوع اجلهاز والنسيج األساسي.
•تأكد من تعديل إعدادات شد اخليط بشكل مناسب لتحقيق مظهر الغرزة املطلوب وأداء اخليط املرغوب .في
حالة حدوث انقطاع في اخليط بسبب الشد الزائد ،قد تكون هناك حاجة إلى إيقاف خاصية الشد التلقائي
في أنواع معينة من اآلالت.
•عند التطريز بخيوط تطريز سنبريال من املستحسن أن يتم استخدام بكر سنبريال فقط  .هذا يضمن أن
الفوائد التي حتققت من استخدام خيوط تطريز سنبريال لم تُن َتقص بسبب بكر اخليط الذي مت اختياره.
•�إذا كانت هناك رغبة أن يكون التصميم املطرز ضد املياه  ،فمن املستحسن استخدام حامي النسيج
 303® Fabric GuardTMبعد أن تكتمل عملية التطريز .ميكن العثور على إرشادات وضع املنتج
املضاد للماء على كل حاوية.
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