Sunbrella® Nakış İpliği
Başarılı Nakış için İpuçları

Sunbrella Nakış İpliği, Sunbrella kumaşlarının sektör öncüsü renk haslığını ve hava şartlarına dayanıklılığını
dekoratif işlemeciliğe getiren devrim niteliğinde bir üründür. Sunbrella Nakış İpliği iç mekan ve dış mekan
ürünlerini özelleştirmek için sınırsız olasılıklar sunar, temizliği endişe olmaktan çıkarır ve ürünün ömrü boyunca
dayanan güzel nakışlar yaratılmasına olanak verir. Sunbrella Nakış İpliği dekoratif yastıklar, harf desenleri,
tekne tenteleri, tatil beldesi şemsiyeleri, çanta ve aksesuarlar, tenteler ve çadırlar ve daha birçok uygulama için
kullanılabilir.

Sunbrella Nakış İpliği baştan sona test edilmiş ve usta nakışçılar tarafından onaylanmıştır.
En iyi sonuçlar için aşağıdaki kılavuzları takip edin:

• Sunbrella Nakış İpliği geniş bir yelpazedeki dış mekan ve iç mekan
uygulamaları için optimal kapsam ve dikilebilirlik sunmak için tasarlanmıştır.
Eğrilmiş iplikten üretilir ve tipik sürekli kesiksiz lif polyesterden veya yapay
ipek nakış ipliğinden daha geniştir. Bu nedenle parıltısı ve görünümü tipik bir
sürekli kesiksiz lif polyesterden farklıdır.
• Boyutu nedeniyle uygun iğne büyüklüğünün kullanıldığından emin olun.
Tavsiye edilen iğne 90/14’tür.
• Genel bir uygulama olarak, kanca ayarlarının iğne boyutu için doğru
olduğundan emin olun. Aşırı iplik veya bobin ipliği kopması doğru olmayan
ayarların belirtisi olabilir.
• Nakışçı, nakış tasarımının daha büyük boyutu ve görünümü nedeniyle
Sunbrella Nakış İpliği için uygun bir şekilde sayısallaştırıldığından ve
yapılandırıldığından emin olmalıdır. Bozulma ve aşırı iplik kopmasına neden
olan aynı yere çok sayıda dikiş atılmasını en aza indirmek için dikiş uzunluğu
ve yoğunluğu ayarlanmalıdır. Bu kapsamın maksimum hale getirilmesini de
garanti eder. Bir referans noktası, dikiş sayısında yüzde 30 düşüştür, bununla
birlikte her desen farklıdır ve gerçek dikiş sayısı, sayısallaştırma, nakışçının
görsellik ve performans gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır.
• Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlerken tasarım sınırlamaları olabilir. Sunbrella
Nakış İpliğinin çok sayıda dikişin üst üste geldiği küçük harf desenleri veya ince
detaylı desenler için kullanılması önerilmez.
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• Eğrilmiş ipten üretildiği için nakış sürecinde elyaflar serbest kaldığından biraz
elyaf tüylenmesi veya dökülmesi normaldir. İğne millerinin ve /makine bobin
alanlarının sıkça temizlendiğinden emin olun.
• Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlerken kesintileri en aza indirmek için araçların
mükemmel çalışma durumunda olduğundan emin olun. Tüm iplik temas
noktalarının sert kenarlardan ve pürüzlerden arındırılmış olduğundan ve yeni
iğnelerin kullanıldığından emin olun. Makine hız ayarı olarak dakikada 600
dikiş önerilmektedir. Makine ayarları, nakış tasarımı, makine türü ve taban
kumaşına bağlı olarak değişebilecektir.
• İstenilen dikiş görünümü ve iplik performansına ulaşmak için iplik gerginlik
ayarlarının uygun olarak yapıldığından emin olun. Eğer aşırı gerginlik
nedeniyle iplik kopması oluşursa, bazı makine türlerinde otomatik gerginlik
özelliğinin kapatılması gerekebilir.
• Sunbrella Nakış İpliği ile nakış işlenirken sadece Sunbrella bobinlerinin
kullanılması önerilir. Bu, Sunbrella Nakış İpliği kullanmakla elde edilen
faydaların bobin ipliği seçimi ile zayıflamamasını garanti eder.
• Eğer nakış tasarımı için su iticiliği tercih edilirse, nakış işleme tamamlandıktan
sonra 303® Fabric GuardTM kullanılması tavsiye edilir. Su itici ürünün
uygulanma talimatları kapların üzerinde bulunabilir.
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