Sunbrella®-broderitråd
Tips för ett framgångsrikt broderi

Sunbrella-broderitråd är en revolutionerande broderiprodukt som tar Sunbrella-tygernas branschledande
färgbeständighet och vädertålighet till dekorsömnad. Sunbrella-broderitråd öppnar upp oändliga
möjligheter att anpassa utomhus- och inomhusprodukter, erbjuder problemfri rengöring och gör det
möjligt att skapa vacker brodering som varar lika länge som produkten. Sunbrella-broderitråd kan
användas för prydnadskuddar, namnbroderi, solskydd till båtar, strandparasoll, väskor och accessoarer,
markiser och tält och många andra tillämpningsområden.

Sunbrella-broderitråd har testats noggrant och godkänts av experter inom broderi.
För bästa resultat, följ dessa riktlinjer:

• Sunbrella-broderitråd är utformad för att ge en optimal täckning
och vara lätt att sy med, för ett brett spektrum av utomhus- och
inomhustillämpningar. Den tillverkas av ett spunnet garn och är tjockare
än andra typiska broderitrådar av långa konstfibrer som polyestertråd
eller rayonfibertråd. Därför skiljer sig dess lyster och utseende från en
typisk broderitråd av långa konstfibrer.
• På grund av dess tjocklek rekommenderas att du använder en nål i
tillräcklig storlek. Den rekommenderade nålstorleken är 90/14.
• Som vanligt bör du försäkra dig om att inställningarna är rätt för
nålstorleken. För mycket tråd, eller om undertråden går av, kan vara en
indikation på felaktiga inställningar.
• Den som utför broderingen måste se till att broderiets design är korrekt
digitaliserad och konfigurerad för Sunbrella-broderitråd, med avseende
på dess större tjocklek och utseende. Stygnlängden och -tätheten måste
justeras för att undvika att sätta alltför många stygn på samma ställe,
vilket kan orsaka mönsterförvrängning och att tråden går av gång på
gång. Detta säkerställer även att täckningen blir så tät som möjligt. En
referenspunkt är att göra en minskning med 30 procent av antalet stygn.
Varje mönster är dock olikt andra och det faktiska stygnantalet och
inställningen måste anpassas till de krav på utseende och prestanda som
den som utför broderingen har.

• Eftersom tråden tillverkats av spunnet garn är det normalt med lite ludd
eller damm eftersom fibrer släpper under broderingsprocessen. Se till
att områdena runt nålar och maskinspolar rengörs regelbundet.
• För att minimera störningar vid brodering med Sunbrella-broderitråd,
se till att utrustningen för övrigt fungerar felfritt. Se till att alla trådens
kontaktpunkter är fria från skarpa kanter eller vassa ytor, och att nya
nålar används. Det rekommenderas att maskinhastigheten ställs in
på 600 stygn per minut. Maskininställningarna kan variera baserat på
broderiets utformning, maskintyp och basväv.
• Se till att trådspänningsinställningarna justeras på lämpligt sätt för att
uppnå önskat stygnutseende och trådprestanda. Om tråden går av
på grund av för hård spänning kan den automatiska spännfunktionen
behöva stängas av på vissa typer av maskiner.
• Vid brodering med Sunbrella-broderitråd rekommenderas att endast
Sunbrella-spolar används. Detta säkerställer att de fördelar som uppnås
genom att använda Sunbrella-broderitråd inte äventyras av den valda
undertråden.
• Om du vill att broderiet ska vara vattenavvisande, rekommenderar vi
att du använder 303® Fabric Guard™ efter avslutad brodering. Riktlinjer
för användande av den vattenavvisande produkten kan hittas på varje
behållare.

• Vissa mönsterbegränsningar kan finnas vid brodering med Sunbrellabroderitråd. Det rekommenderas inte att använda Sunbrella-broderitråd
för små bokstäver eller mycket detaljerade mönster, där många stygn
behöver läggas över varandra.
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