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Lathund för Backing 
 

Daglig Favorit 

En bra grund backing för att brodera enklare brodyrer på en fast och lite stumt tyg, den är lättriven 

och används gärna för gardiner dukar, kläder med egen stadga osv. 

 

Kraftig 

När du behöver lite mera fasthet från backingen men inte vill att det ska bli svårhoopat med 2 lager 

daglig , då är det smidigare med den kraftiga, kanon till in-the-hoop projekt mm. 

 

Stark 

Stark har längre fiber som går i 2 olika riktningar, ett superbra backing för tyg som utsätts för mera 

slitage där det är viktigt att behålla en bra stadga i det broderade området i tvätt efter tvätt. 

 

Stabil 

Detta backing sväljer en enorm mängd täta stygn på en liten yta, detta är det bästa att välja om du 

ska göra täta brodyrer som t.ex. djurporträtt med många stygn för päls, om du ska göra fristående 

märken, men är helt fantastiskt på att ge styrka till ett sladdrigt tyg, ju sämre kvalitet tyget har eller 

stretchigare desto viktigare är backingen, stabil är mjuk och följsam och ger inga hårda kanter. Finns 

vit och svart. Min favorit vid brodyr av jersey eller jogging tyg. På handduksbrodyr ger den en härlig 

mjukhet och hjälper brodyrerna se lika snygga ut efter flera 100 tvättar. 

 

Supermjuk 

Samma egenskaper som stabil men ännu mjukare speciellt framtagen för kroppsnära kläder eller 

brodyr på småbarnens kläder. 

 

Klisterbacking 

När saker är för tjocka för att få ner i en brodyrhoop kan det underlätta att bara lägga dem i klistret, 

vår variant av klisterbacking är tunn men mycket stark och med ett klister som verkligen håller fast 

tyget. 

 

Non Woven 

En filt liknande backing som är mjuk men stum, helt utan stretch, den löser du lätt upp i vatten och 

lämnar baksidan helt utan backing, fantastisk till skira gardiner där man inte vill ha någon backing 

kvar 

 

Fix och skölj 

En special backing för de här omöjliga projekten som är superstretchiga och måste behålla sin 

stretchighet efter brodyrer. Den har en förklistrad yta du sätter på tyger och hoopar i ett stycke, löser 

upp sig blixtsnabbt i kallt vatten. 
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Ultimat Alginat 

Denna är fantastisk att ha som backing när du inte vill ha någon form av synlig backing, löser lätt upp 

sig helt utan rörelse i materialet. Så stadig fast så extremt tunn att du med lätthet broderar lace 

projekt med den. Lätt utsköljd. 

 

Värmelöslig 

Denna  plast stryker du bort med strykjärn, du kan använda den som både backing och topping och 

ger fantastiska effekter på jersey brodyr som topping, den lånar ett stretchigt tyg sin styrka. 

 

Vattenlöslig  

Denna är enbart menad som topping (ej som backing), helt stum, fastnar inte i pressarfötter, ger en 

tillfällig styrka och ger toppbrodyr på t.ex. frotté handdukar. 

 

Extremt stark Lace alginat 

En tjock och hård alginat perfekt att göra lace brodyrer med många stygn, lättarbetad och lämnar 

mycket stadga om du behöver det i dina lace projekt 

 

 

 


