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Sy med plast

Det vi kaller “veskeplast” er
et spennende materiale. Kan
brukes utenpå stoffer eller
erstatte stoffer. Du kan f.eks.
legge den utenpå hele vesker,
eller deler av vesken.....
eller du kan sy hele vesken
i plast. Andre bruksområder
kan være at du f.eks legger
den oppå kuvertbrikker og
glassbrikker før du setter på
lukkekant.
Plasten forsterker fargen og mønsteret på stoffene. Den krøller ikke
og får ikke riper under vanlig
behandling, dvs. at du må rispe
hardt for at det skal sette spor.
Plasten er lett å arbeide med, men
trenger litt ekstra “hjelp”. Når du
kjøper plasten følger det med et
beskyttelsespapir. Dette legger
du mellom plasten og sybrettet på
maskinen når plasten vender ned.
Hvis ikke “suger” plasten seg fast i
sybrettet. Har du ikke nok av dette
papiret, kan du bruke bakepapir
eller matpapir.
Når plasten vender opp mot symaskinsfoten er det lurt å
benytte overtransportør for å få
hjelp til å dra fram materialet. Hvis
du ikke har overtransportør på
maskinen din, kan du legge papir
over også her.
Det kan være vanskelig å sette

knappenåler i plasten for feste.
Om du må benytte nåler, anbefales
“Søsternåler” som er ekstra krafige
nåler. Pass på at du ikke setter
nåler på de steder som vil synes når
produktet er ferdig montert. Hullene
forsvinner ikke.
I stedet for knappenåler kan du
prøve malingstape, men pass på at
tapen ikke blir sittende på for lenge.
Da får du problemer med å få den
av igjen. Så tape like før du skal sy
og fjern tapen etter hvert slik at du
ikke syr over den. Utsett ikke tapen
for varme når du hart satt den på..
da vil den sette igjen limflekker og
bli vanskelig å fjerne.
Bruk lange sting når du syr på plast.
Spesielt der sømmene skal synes.
Der kan du bruke en fin
kontrasttråd for å få en fin effekt.
Sy med lav og jevn hastighet slik
at maskinen klarer å trekke frem
stoffet og plasten etter hvert. Er
hastigheten for høy kan stingene
bli for tette og korte og du mister
den fine effekten som du ønsker å
oppnå.
Når du syr plasten fast til f.eks.
glidelås kan det enkleste ofte være
å brette inn plasten etterhvert som
du syr. Du kan også brette og sy
en søm som holder bretten nede før
du syr på glidelåsen. Glidelåsen sys
da på i samme søm som du allerede
har sydd. Det er da ekstra viktig
at du bruker lange sting ellers vil
resultatet se ganske “rotete” ut.

Stoffet med eventuell
dekorasjon som plasten
skal legges over

peggy.no

