Chỉ thêu Sunbrella®
Mẹo thêu thành công

Chỉ thêu Sunbrella là một sản phẩm thêu mang tính cách mạng mang lại độ bền màu hàng đầu trong ngành và
độ bền với thời tiết của vải Sunbrella cho sản phẩm thêu trang trí. Chỉ thêu Sunbrella mở ra khả năng vô hạn để
tùy biến các sản phẩm ngoài trời và trong nhà, có thể làm sạch thoải mái, và cho phép tạo ra các hình thêu bền
đẹp trong suốt tuổi đời của sản phẩm. Chỉ thêu Sunbrella có thể được sử dụng cho đệm trang trí, thêu chữ lồng,
bạt che mui thuyền, dù ở khu nghỉ dưỡng, túi xách và các phụ kiện, bạt che hiên và lều, cũng như nhiều ứng
dụng khác.

Chỉ thêu Sunbrella đã được thử nghiệm kỹ lưỡng và được chấp nhận bởi các thợ thêu chuyên nghiệp.
Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

• Chỉ thêu Sunbrella được thiết kế để mang lại độ phủ và khả năng dễ thêu tối
ưu cho rất nhiều ứng dụng ngoài trời và trong nhà. Chỉ thêu này được sản
xuất từ loại sợi xơ ngắn và lớn hơn chỉ thêu polyester hoặc rayon xơ dài liên tục
thông thường. Do đó độ bóng và hình dáng bên ngoài nhìn sẽ khác so với chỉ
thêu xơ dài liên tục thông thường.
• Do kích thước sợi, hãy đảm bảo sử dụng kim có kích thước phù hợp. Kích
thước kim được khuyến nghị là 90/14.
• Qui tắc thông thường là cài đặt móc phải phù hợp với kích thước kim. Mũi
thêu quá dầy hoặc đứt chỉ suốt dưới có thể là dấu hiệu của việc cài đặt sai.
• Thợ thêu phải đảm bảo rằng thiết kế thêu được số hóa và đặt cấu hình phù
hợp với Chỉ thêu Sunbrella do kích thước và hình dáng sợi chỉ lớn hơn. Chiều
dài mũi thêu và mật độ phải được điều chỉnh để giảm thiểu việc đưa quá nhiều
mũi thêu vào cùng một vị trí, điều mà có thể gây ra biến dạng và đứt chỉ do
thêu quá dầy. Điều này cũng đảm bảo độ che phủ đạt tối đa. Một điểm tham
khảo giảm được 30 phần trăm số mũi thêu, tuy nhiên mỗi mẫu là khác nhau và
số mũi thêu thực tế và việc số hóa phải được điều chỉnh tùy theo yêu cầu cảm
quan và hiệu suất của thợ thêu.
• Có thể có những giới hạn về thiết kế khi thêu bằng Chỉ thêu Sunbrella. Không
nên sử dụng Chỉ thêu Sunbrella để thêu chữ nhỏ hoặc các mẫu chi tiết tinh tế,
nơi có nhiều mũi thêu đè lên nhau.

Sunbrella® là thương hiệu đã đăng ký của Glen Raven, Inc. REV. 07-16

• Vì được sản xuất từ loại sợi xơ ngắn, nên hiện tượng sợi bị xơ hoặc rụng một
phần là bình thường khi kéo sợi trong quá trình thêu. Hãy chắc chắn rằng các
thanh lắp kim thêu và /vùng cuộn suốt của máy được làm sạch thường xuyên.
• Để giảm thiểu sự gián đoạn khi thêu bằng Chỉ thêu Sunbrella, hãy đảm bảo
máy ở trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Hãy chắc chắn rằng tất cả các
điểm tiếp xúc với chỉ thêu không có các cạnh thô ráp hoặc gờ, và sử dụng kim
mới. Nên cài đặt tốc độ máy ở 600 mũi thêu trên phút. Cài đặt máy sẽ thay đổi
dựa trên thiết kế thêu, loại máy và loại vải.
• Đảm bảo rằng các cài đặt kéo căng chỉ thêu được điều chỉnh một cách phù
hợp để có được hình dạng mũi thêu và hiệu quả thêu mong muốn. Nếu bị đứt
chỉ do kéo căng quá mức, bạn có thể cần phải tắt tính năng tự động kéo căng
trên một số loại máy.
• Khi thêu bằng Chỉ thêu Sunbrella, bạn chỉ nên sử dụng các loại suốt Sunbrella.
Điều này đảm bảo rằng những lợi ích đạt được từ việc sử dụng Chỉ thêu
Sunbrella không bị ảnh hưởng bởi loại chỉ suốt dưới đã chọn.
• Nếu muốn thiết kế thêu không thấm nước, bạn nên sử dụng chất bảo vệ vải
303® Fabric GuardTM sau khi hoàn tất quá trình thêu. Chỉ dẫn về ứng dụng
của sản phẩm không thấm nước có thể được tìm thấy trên mỗi hộp đựng
sản phẩm.
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