
Skriv ut dina egna transferbilder för T-shirts och andra klädesplagg!
Vår bruksanvisning visar dig steg för steg hur du gör för att designa, skriva ut och stryka på dina 
egna transferbilder på mörka tyger. Skapa t-shirts, förkläden, dukar, servetter, tygpåsar och mycket 
annat prydda av dina egna bilder, texter eller foton. För bästa resultat, följ instruktionerna 
nedan. Viktig information:

Lämpar sig för alla färgade och mörka bomulls- och bomull/polyester-tyger, men inte för elastiska 
tyger som elastan. OBS! Avery Zweckform erbjuder speciella produkter för mörka resp. ljusa tyger. 
Före överföringen, tvätta alltid nya plagg eftersom små kemikalierester som kan finnas på tyget 
kan försämra slutresultatet. Skriv ut och stryk på motivet på tyget samma dag om så är möjligt. 
Passar alla vanliga bläckstråleskrivare. Transferbilden är inte avsedd att kunna tåla sträckning eller 
luftfuktighet utöver det normala. Transferarken förvaras bäst i rumstemperatur (ca 20°C) och vid 
en luftfuktighet på 50%. Förvara transferarken i originalförpackningen. Om plagget du trycker på 
ska vara en gåva till någon annan, bifoga då en kopia av dessa instruktioner så kan mottagaren 
njuta av sin present längre!

Transferark för mörka tyger - bruksanvisning 

1. Design (fig.1):
Designa ditt motiv med hjälp av Avery Zweckforms kostnadsfria program Design & Print  
online, mjukvarukod: MD1003. Du hittar den kostnadsfria programvaran på  
www.avery-zweckform.eu/print. Du kan också skapa ett eget motiv som passar in på  
transferarket - mått 210x297 mm (A4).

2. Skriv ut (fig.2): 
Skrivarinställningar: normalt papper/standard/hög upplösning. 
Välj INTE utskriftsalternativet ”transfer”, eftersom bilden skrivs ut spegelvänd automatiskt. 
Prova först att skriva ut motivet på vanligt papper. Vid flera transferark, mata in dem ett i taget i 
skrivaren. Skriv ut på transferarkets vita/belagda sida (den obelagda sidan har mörklila märkning). 
OBS! Transferbilden ska ej skrivas ut som ”spegelbild”! Låt den utskrivna bilden torka ca 10 min.

3. Klipp (fig.3): 
Klipp ut motivet med en smal marginal runt om. Håll hörnen rundade, ej vinklade, för att undvika 
att de släpper vid strykning eller tvätt. OBS! Partier utan utskrift förblir vita efter strykning!

4. Förbered underlaget (fig.4): 
Använd en hård, jämn och värmebeständig yta som underlag. Använd inte en strykbräda, efter-
som en sådan är för mjuk för att du ska kunna applicera tillräckligt mycket tryck. OBS! Ställ in 
strykjärnet på ”UTAN ånga” och på den högsta temperaturen för bomull/linne (max. 170°C).  
Vänta tills strykjärnet nått upp i denna temperatur. Bred ut ett örngott eller liknande på under- 
laget och stryk noga så att alla veck och rynkor försvinner. Placera sedan plagget på örngottet.

5. Påstrykning av transferarket (fig.5): 
Dra försiktigt bort skyddspapperet! OBS! Den belagda sidan är mycket ömtålig! 
Placera transferbilden på önskad plats med bildsidan vänd uppåt.

6. Låt svalna (fig.6): 
OBS! Var noga med att det är en vuxen som stryker på transferarket. Täck bilden med det med-
följande silikonpapperet. VARNING! Låt aldrig strykjärnet komma i direkt beröring med motivet  
detta fastnar då på strykjärnet. Ställ in strykjärnet på bomull, ca 170° C och UTAN ånga.  
Stryk först helt lätt på bilden för att fästa den på plats Stryk sedan med fasta rörelser över hela 
transferarkets yta samtidigt som du pressar strykjärnet hårt nedåt. Rätt värme och tryck är viktiga 
faktorer för att säkerställa hög bildkvalitet på plagget. Stryktid: Ca 30 sekunder för en bild som 
är 10x15 cm stor, ca 1,5 minuter för en halv A4:a och ca 3 min. för en hel A4-sida. Håll speciell 
uppsikt på kanter och hörnor! Efter strykningen, ta bort plagget/tyget från örngottet (det gör att 
plagget svalnar mycket snabbare) och låt svalna i minst 2 minuter. Håll speciell uppsikt på kanter 
och hörnor! Skötselråd: Vi rekommenderar att du tvättar och stryker plagget före användning. 
Placera en bit bakplåtspapper över bilden då du stryker plagget det gör det mjukare och att den 
påtryckta bilden kommer att fixeras ännu bättre.
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• Vänta minst 24 timmar med att tvätta plagget efter det att bilden applicerats. 
•	 Tvätta	plagget	ut	och	in	och	vid	högst	30 °C. 
•	 Centrifugera	vid	max.	800	-	1.000	varv/min. 
• Använd vanligt tvättmedel avsett för färgade plagg. Använd ej klorblekningsmedel. Kemtvätta ej! 
• Ta ut plagget ur tvättmaskinen direkt efter avslutat program för att undvika avfärgning. 
• Torktumla ej. 
• För att bevara färgerna i bilden så bra som möjligt, rekommenderar vi att du placerar bakplåtspapper på bilden  
 och stryker den efter varje tvätt. Upphettningen fräschar upp färgerna och fäster delar som ev. lossnat i tyget igen. 
• Låt aldrig strykjärnet komma i direkt beröring med motivet – täck alltid över med bakplåtspapper! 

Produktgaranti:
 
Avery® fokuserar starkt på att endast erbjuda dig produkter som håller hög kvalitet och kommer därför att byta en produkt som  
inte uppfyller dina förväntningar. 

Vi tar tacksamt emot ev. förslag och rekommendationer du kan ha.Ange produktnummer och skicka dina kommentarer till: Avery 
Nordic, Valdemaarshaab 11, 4600 Køge, Danmark, Tel: +45 70 10 18 00, www.avery.eu, nordic@avery.com 

©2018 AVERY / Avery Zweckform ingår i och är varumärken för CCL Industries Inc., Toronto (Kanada). Alla övriga varumärken tillhör 
respektive företag.
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