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Návod na zhotovenie



Zohľadnite pred nažehľovaním:

Nity sa hodia na nažehlenie na, podľa možnosti,•
rovné povrchy, ktoré sa smú žehliť pri maximálnych
teplotách (cca 180 °C). Žehlička pritom zohrieva
lepiacu vrstvu na spodnej strane nitov a prilepí 
ich tak na podklad. 

Vhodné sú textílie s vysokým podielom bavlny. •

Nevhodné sú: plasty neodolné proti sálavému •
teplu, textílie zo syntetických vlákien, hodváb a pod.
Rozpálená žehlička môže roztaviť materiály neodol -
né proti sálavému teplu alebo do nich môže vypáliť
diery/fľaky. 

Menej vhodné sú: Drsné alebo štruktúrované•
povrchy, pretože lepiaca vrstva na nich nedokáže
vytvoriť dostatočne pevné spojenie. Vyhýbajte sa 
aj miestam na textíliách, na ktorých sa pri nosení
tvoria sklady.

Ak nemáte istotu, či je zvolená textília vhodná, •
otestujte jej vhodnosť najskôr na strane, ktorá nie
je vidieť alebo na inej, materiálovo podobnej textílii. 

Pred zdobením by ste textíliu mali vyprať a tým•
odstrániť apretúru. Lepidlo sa potom nalepí lepšie.
Nepoužívajte aviváž.

Všetky materiály najskôr dôkladne vyčistite, najmä•
mastné stopy.

Pri nažehľovaní nepoužívajte naparovaciu funkciu!•

Pri nažehľovaní musí byť textília vyrovnaná a nesmie•
byť zložená.

Pri lepení na dvojvrstvové textílie, ako sú tričká •
a pod., vložte do trička kus kartónu alebo pevnej
fólie, aby ste vylúčili presiaknutie lepidla až na 
druhú vrstvu.

• Výrobok nie je detská hračka – nebezpečen-
stvo udusenia! Obsahuje malé diely, ktoré 
sa dajú prehltnúť alebo vdýchnuť.

• Pretože postupom času sa nity môžu uvoľniť
a následne hrozí, že ich deti prehltnú, musíte
pravidelne kontrolovať ich prilepenie.

Zohľadnite po nažehlení:

Pred používaním alebo praním nechajte ozdobený•
objekt ležať minimálne 24 hodín. 

Ozdobené textílie perte a žehlite vždy po ich prevrá-•
tení na rubovú stranu. Pri prvom praní po nažehlení
perte textíliu programom na pranie za studena a po
ukončení programu ju okamžite vyberte z práčky. 

Pri každom ďalšom praní perte pri teplote 40 °C.•
Pritom rešpektujte aj etiketu s pokynmi na ošetro-
vanie na textílii.



Na ochranu práčky a textílií vložte ozdobené textílie•
do vrecka na pranie z čo možno najhustejšej sieťo-
viny alebo napr. do starej obliečky na vankúš. 

Nepoužívajte aviváž ani iné prísady.•

Textília sa nesmie sušiť v sušičke.•

Pri žehlení textílie po praní: Pred žehlením prevráťte•
textíliu vždy na rubovú stranu a nežehlite priamo 
po nitoch. Nity by sa mohli prilepiť na žehličku alebo
by sa mohli uvoľniť. 

Tip:
Keď si chcete ozdobiť vašu textíliu individuálnym 
motí vom (napr. nápis) z nitov, vyhotovte si najskôr
vlastnú šablónu z priehľadnej fólie alebo z prie hľad -
ného papiera. Predkreslite si motív alebo si ho okopí-
rujte. Vystrihnite motív. Na textílie môžete kresliť
priamo, voľne rukou pomo cou krajčírskej kriedy. Kraj-
čírska krieda zmizne pri nasledujúcom praní.

Ak budete chcieť nity odstrániť, zahrievajte ich,m

kým sa lepidlo nezačne taviť: Žehlite niekoľko
sekúnd z rubovej strany a potom nahrejte nity 
cez kúsok bavlny. Odstráňte nity pred vychlad-
nutím pomocou pinzety. Rešpektujte: Na textílii
môže zostať fľak po lepidle, resp. na tomto mieste
môže po dlhšom nosení nitov vzniknúť aj trvalý
farebný rozdiel.
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Položte textíliu (napr. tričko) na rovný, plochý a pevný,1.
teplo vzdorný podklad – uprednostnite žehliaci stôl, 
žehliacu dosku alebo napr. hrubý, pevný kartón, roz -
prestrite ju a vyhlaďte. 
Pri dvojvrstvových textíliách vložte medzi vrstvy látky2.
kartón alebo pevnú fóliu, čim sa vyhnete presiaknutiu
lepidla.

Vyžehlite textíliu nahladko.3.
Naplánujte si svoj motív: Uložte na skúšku šablóny na látku. 
Prípadne vystrihnite jednotlivé motívy, uložte ich vedľa seba 
a zafixujte ich lepiacou páskou. Tento postup odporúčame 
predovšetkým pri nápisoch. Príp. doplňte motívy o vlastné
šablóny. 

Uložte šablóny na látku.4.

Poukladajte nity. Ako pomôcku použite na to príp. pinzetu. 5.
Dbajte na to, aby bola lepená plocha čistá, suchá, bez
mastnôt a silikónu a aby ležala na podklade vyrovnaná, 
bez záhybov. Príp. najskôr trochu predhrejte studené 
materiály.

Opatrne odstráňte šablónu.6.

Nity si môžete prirodzene poukladať aj vo „voľnom štýle“ 
a vytvoriť si tak vlastný motív.



Uložte na motív opatrne kúsok bavlny. Žehlička sa nesmie7.
nitov dotýkať priamo!

Nastavte na žehličke maximálny stupeň ohrevu, nechajte 8.
ju zohriať a žehlite bez pary!

Žehličku pritláčajte intenzívne na nity min. 10 sekúnd. 9.
Nepohybujte ňou sem-tam!
Pri hrubších textíliách (napr. džínsovina) pritláčajte žehličku
pevne na nity min. 2 minúty.
Skontrolujte, či nity držia. Ak nie, opäť pevne pritláčajte
žehličku na nity. 

Prevráťte textíliu a žehlite motív z rubovej strany ešte 10.
niekoľko sekúnd.

Nechajte ochladiť a stuhnúť min. 20 minút, kým budete 11.
s textíliou ďalej manipulovať.

Pred praním alebo iným zaťažením textílie počkajte 24 hodín 
na úplné vytvrdnutie lepidla. Textíliu nechajte pri tom ležať 
rozprestretú a zatiaľ ju ešte neskladajte.


