
 

     
 

                        Quilter's Grid - Vlieseline 
 

-   idealny do wykonywania Quiltów techniką - Watercolor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quilters Grid to flizelina wprasowywalna z nadrukiem siatki kwadratowej  
 

 Przy pomoc  Quilter's Grid można bardzo łatwo, pewnie i szybko osiągnąć 
dokładne połączenie materiałów (Watercolor)  

 

 Quilters Grid ułatwia łączenie materiałów i kolorów a przez to również 
kształtowanie nowych projektów (wzorów) przed przeszyciem                                        

 

 Nadruk  na Quilters Grid jest pomocny przy odpowiednim (dokładnym) 
wprasowywaniu kwadratów materiału 

 

 Quilters Grid ułatwia dokładne przeszycie przygotowanych części w rzędach 
 

  Quilters Grid nadaje się do prania i czyszczenia                
  

 



 
Sposób zastosowania:   
Zgodnie z projektem, wybrane materiały pociąć w kwadraty o boku 5 cm. Na deskę   
do prasowania o białym podłożu położyć Quilter's Grid stroną pokrytą warstwą 
klejową do góry a następnie ułożyć na nim wycięte kwadraty materiału prawą stroną 
do góry, tak aby brzegi kwadratów stykały się ze sobą na wydrukowanych liniach 
siatki kwadratowej. 
    
Wprasowywanie kwadratów:                                                                      

Ustawienie temperatury żelazka:  - średnia temperatura do łączenia przy 
pomocy pary. 
Krok za krokiem przykładać żelazko do kwadratów i przyciskać mocno przez około 
10 – 12 sek.  
 
Przeszywanie w rzędach pionowych:  
Rozpoczynając z jednej strony, zagiąć pierwszy pas pionowy na następny, tak aby 
linia pionowa nadruku znajdowała się w miejscu załamania (obydwa pasy muszą 
stykać się ze sobą prawą stroną materiału). Przeszywać od góry do dołu na 
szerokość stópki. Powtarzać to tak długo, aż wszystkie pasy pionowe zostaną 
przeszyte.  

 
          
Nacinanie:  
W miejscach styku kwadratów, wzdłuż ściegu pionowego, ponacinać naddatek od 
brzegu jak najbliżej do szwu.  
 
 
Przeszywanie w rzędach poziomych:   
Przeszywać jak w rzędach pionowych, przy czym naddatki przyginać zmiennie na 
lewą i prawą stronę aby miejsca styku ściegów były bardziej płaskie.   

 
Po przeszyciu pionowo i poziomo przeprasować całość żelazkiem parowym. 
    
Wykończenie:  
Brzegi obszyć lub ozdobić, następnie podłożyć Volumenvlies i całość wykończyć. 
Zalecamy użyć do tego produkty Vlieseline, takie jak: 248/249, 272- Thermolam, 
275/277 Cotton, 280/281, 295 lub wprasowywalne Volumenvliesy. 
 

Pielęgnacja:                    100% Polyester 
 
Uwaga: W razie wątpliwości zapraszamy do obejrzenia Video „Quilters Grid“ na 
naszej stronie internetowej   www.vlieseline.de 
   
 
 

 

 
 

      


