Sunbrella® Nici do haftu
Porady dotyczące haftowania

Nici Sunbrella to rewolucyjny produkt na rynku hafciarskim, dzięki któremu szwy dekoracyjne zyskują
charakterystyczne dla materiałów Sunbrella walory – odporność na warunki atmosferyczne oraz trwałość
kolorów. Nici do haftu Sunbrella dają nieskończone możliwości dekorowania artykułów przeznaczonych
do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Są łatwe do czyszczenia i pozwalają tworzyć hafty
tak trwałe, jak produkty, na których je wykonano. Nici do haftu Sunbrella mogą być używane do wyszywania
monogramów oraz dekorowania poduszek ozdobnych, łodzi, parasoli, torebek i innych akcesoriów, markiz,
namiotów i wielu innych.

Nici do haftu Sunbrella zostały gruntownie przetestowane i zatwierdzone przez doświadczonych hafciarzy.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
•	Uniwersalne nici do haftu Sunbrella mają szeroki zakres zastosowań –
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – charakteryzują się łatwością
użytkowania. Zostały wyprodukowane z przędzy rdzeniowej i są większe
od typowych poliestrowych włókien ciągłych oraz wiskozowych nici do haftu.
Dzięki temu inaczej wyglądają i bardziej się błyszczą.
•	Wielkość igły powinna być odpowiednio dobrana do grubości nici; jej zalecany
rozmiar to 90/14.
•	Zgodnie z powszechną praktyką należy sprawdzić, czy ustawienie haczyka jest
odpowiednie dla rozmiaru igły. Nadmiar nici lub jej pękanie na szpulach może
wskazywać na stosowanie nieprawidłowego ustawienia.
• Ponieważ nici do haftu Sunbrella mają specyficzny wygląd i duży rozmiar,
konieczna jest odpowiednia konfiguracja i digitalizacja wzoru haftu.
Aby ograniczyć prowadzące do zniekształceń i zrywania nici nawarstwianie
szwu w jednym miejscu, należy prawidłowo ustawić jego długość i gęstość.
Zapewni to również największy poziom pokrycia. Za punkt odniesienia można
przyjąć 30-procentową redukcję liczby szwów. Niemniej jednak każdy wzór
jest inny, dlatego ich rzeczywista liczba oraz digitalizacja wzoru powinny być
dostosowane do wymagań wizualnych i wydajnościowych hafciarza.
• Haftowanie nićmi Sunbrella może się wiązać z pewnymi ograniczeniami.
Nie zaleca się używania nici Sunbrella do haftowania niewielkich liter
lub innych drobnych szczegółów, ponieważ istnieje ryzyko, że szwy będą na
siebie nachodzić.
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•	Nieznaczne strzępienie i linienie jest zjawiskiem normalnym, ponieważ
produkowane z przędzy włókna mają tendencję do rozszczepiania się
w procesie haftowania. Rzędy igieł oraz okolice szpuli maszyny powinny być
regularnie czyszczone.
•	Aby zminimalizować zakłócenia podczas haftowania nicią Sunbrella, używany
sprzęt powinien być w doskonałym stanie technicznym. Upewnij się,
że używasz nowych igieł, a wszystkie styki nici są gładkie i bez zadziorów.
Zaleca się nastawienie maszyny na prędkość 600 szwów na minutę, ale dokładne
ustawienia będą zależeć od wzoru haftu, typu maszyny oraz używanej tkaniny.
•	Aby uzyskać pożądane efekty oraz optymalną wydajność, naprężenie nici
powinno być odpowiednio wyregulowane. Jeśli nić zrywa się od nadmiernego
naprężenia, na niektórych maszynach konieczne może być wyłączenie funkcji
automatycznego naciągania.
• Do haftowania z użyciem nici Sunbrella zaleca się używać wyłącznie szpul
tej samej marki. Dzięki temu korzyści płynące z używania wysokiej klasy
produktu zostaną w pełni wykorzystane.
•	Jeżeli haft ma być wodoodporny, po jego zakończeniu zaleca się aplikację
preparatu 303® Fabric Guard™. Instrukcje dotyczące nakładania środka
chroniącego przed wilgocią znajdują się na opakowaniu każdego produktu.
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