www.slojd-detaljer.se

Vad är SnapPap och vad exakt består materialet av?
SnapPap är ett nytt material som har tagit sy- och DIY-marknaden med storm. Det är ett unikt
papper som ser ut som läder och består av en blandning av papper och plast (cellulosa och latex). SnapPap kan tvättas i maskin i upp till 60 grader. Det är 100 % veganskt. Materialet innehåller ingen pentaklorfenol, PVC eller BPA och skadar varken miljön eller hälsan.
SnapPap kombinerar fördelarna med papper och tyg och är dessutom mycket slitstarkt. Det
behöver inte fållas, är lätt att sy i och ytan är slitagetålig. Dessutom luddar det inte av sig och blir
inte nopprigt.
SnapPaps unika egenskaper gör att det kan användas på många olika sätt. Det finns inga gränser
för din kreativitet och vad du kan göra med SnapPap. Du kan sy, trycka, limma, måla, stämpla,
prägla, stansa, färga och mycket mer.
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SnapPap passar för en rad olika syprojekt t.ex. etuier, väskor, plånböcker, som förstärkning av
öglor eller för appliceringar och etiketter.
Om du ska sy i SnapPap rekommenderar vi att du tvättar det först eftersom materialet då blir
mjukare och lättare att arbeta med. När materialet tvättas får det dessutom sin karakteristiska lädereffekt. SnapPap krymper minimalt. Vi rekommenderar tvätt i 40 grader med vanligt tvättmedel
(pulver eller flytande) och utan mjukmedel.
På vår hemsida www.slojd-detaljer.se hittar du olika DIY-projekt med SnapPap.

Tips och

knep

Hur förändras ytans
utseende vid tvätt?

Innan SnapPap tvättas känns det
som tjock fotokartong men efter tvätten påminner ytan mer om läder. Om
SnapPap skrynklas ihop förstärks
lädereffekten. SnapPap plus behöver
inte tvättas innan det används eftersom det redan har en snygg läderliknande yta tack vare den maskinella
bearbetningen. Om du vill tvätta ditt
färdiga alster är det inget problem.
Strukturen bevaras även efter tvätt.

Kan man stryka SnapPap?

Man kan stryka SnapPap på hög
temperatur och med ånga. Om du
stryker SnapPap med ånga när det
är fuktigt blir det helt slätt. Det gäller
även otvättad SnapPap.

Kan det torktumlas?

Ja, du kan använda torktumlare utan problem. Materialet
luddar inte av sig och tål höga temperaturer. Dock blir det
betydligt skrynkligare om det torktumlas.

Kan jag limma SnapPap?
Trälim eller kontaktlim passar bäst
om du ska limma SnapPap men du
kan använda vanligt hobbylim eller
smältlim också.

Hur kan jag måla eller trycka på SnapPap eller färga det?

Det går att måla och trycka på SnapPap samt färga det på olika sätt. Du kan måla och stämpla på
SnapPap med textilfärg eller färg för målning på textil. (Var noga med att följa anvisningarna för
den färg du använder.) Det går även utmärkt att färga eller trycka på SnapPap med transferfolie.
Dessutom kan du måla på det med vattenfasta pennor. Färgpennor, blyertspenna eller vattenfärg
fungerar också för att måla på SnapPap. Då går det dock inte att tvätta eftersom färgerna försvinner. SnapPap plus är inte lika lämpligt att stämpla på eftersom den fina strukturen gör att det är
svårt att få en jämnt tryckt bild. SnapPap kan även färgas. Då passar vit SnapPap bäst. Med textilfärger kan du välja valfri nyans. Även batikfärg och färg för att måla på textil håller mycket bra.

Kan jag sy i SnapPap med en vanlig symaskin?

Du kan sy i både SnapPap och SnapPap plus med en vanlig symaskin eller overlock. På en overlockmaskin är det bäst att fälla undan bladet eftersom det blir trubbigt annars.
Behöver jag en särskild nål?
Nej, du kan sy i SnapPap med vanliga maskinsynålar. Det går att sy genom två lager utan problem. Vid ännu fler lager kan du för säkerhets skull använda en något tjockare nål. Symaskinens
prestanda påverkar också hur många lager den klarar. Om det är en modell som inte är så kraftfull
kan det vara bra att använda en lädernål

releda®det nya trendmaterialet är
återvunnet läder som tillverkas av
läderrester och rågummi. Materialet
har ett trendigt marmorerat utseende och är skönt att hålla i – perfekt
för moderna DIY-projekt.
•Återvunnet läder av läderrester och
rågummi
•Håller formen mycket bra
•Lätt att sy i, även flera lager
•Skönt att hålla i
•Trendigt marmorerad yta
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