Gebruiksaanwijzing

Kl
Kledinglabels & Strijklabels

Kledinglabels kun je gebruiken om (kinder)kleding, handdoeken, handschoenen, jassen,
judopakken, mutsen, sjaals, skibroeken, ski
ski-jacks,
jacks, sweatshirts, sportkleding, t-shirts,
t
voetbalshirts, werkkleding – eigenlijk alle kleding te merken. Onze kledinglabels worden ook
veel gebruikt in kinderdagverblijven, crèches, verzorging
verzorging- en ziekenhuizen. Wij hopen dat je
er veel plezier van zult hebben.
CottonTrends kledinglabels kun je eenvoudig als volgt aanbrengen:
1. Stel je strijkijzer in op de “katoen stand”. Schakel de
stoomfunctie uit.
2. Leg het kledingstuk op de strijkplank. Zorg voor een
vlakke ondergrond.
3. Verwarm de plaats waar het label komt door het daar
even te strijken.
4. Trekk voorzichtig een kledinglabel van de folie.
5. Leg het label met de tekst naar boven op het
kledingstuk
6. Bedek het kledinglabel en de plaats waar je strijkijzer
zal komen met het bijgesloten stukje “bakpapier”. Leg
hier eventueel een dunne (thee)doek over al
alss extra bescherming van het kledingstuk.
7. Verwarm het label 15-17
17 seconden met enige druk
ruk op het strijkijzer.
8. Laat het kledinglabel afkoelen. Controleer of ook de hoekjes goed vastzitten.
9. Indien nodig de handelingen hierboven herhalen.
En dan nog dit:








Houd je aan de aanbevolen temperatuur en de
aangegeven tijd. Het is beter de bovenstaande stappen
te herhalen dan te lang of te heet strijken.
Kledinglabels hechten het beste op katoen. Ons zijn
geen materialen bekend waarop ze niet hechten.
Natte kledingstukken eventueel eerst droogstrijken en
om vouwen onder de labels te voorkomen.
Na 24 uur kunnen de labels in de wasmachine en
droger tot 50°C.
Bij het strijken van het kledingstuk om het kledinglabel
heen strijken.
Mocht het label ooit beschadigen, strijk er dan een nieuw label overheen!
Als je kleding later wilt verkopen, kun je de labels ook op het waslabel strijken.
www.cottontrends.nl
www.cottontrends.be
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