
Valmiiksi peratuissa kuvissa poista ennen kiinnittämistä ohut suojamuovi silityskuvan pinnalta, jätä paksumpi kalvo paikalleen. 

  
 

 
 
 
 
 
 

SILITYSKALVON KIINNITYSOHJE, 
KAKSIVÄRISET SILITYSKUVAT 

Käyttämättömät silityskuvat suositellaan säilytettäväksi valolta suojattuna ja huoneenlämmössä. Silityskuvat suositellaan 
käytettäväksi vuoden kuluessa ja perkaamattomat kuvat perattavan juuri ennen käyttöä. Leikellen ei vastaan väärin kiinnitetyistä 
silityskalvoista tai niiden aiheuttamista välillisistä vahingoista. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä info@leikellen.fi. 

PESUOHJE:  
Oikein kiinnitettynä silityskalvo kestää max. 60°C pesun sekä rumpukuivauksen matalalla lämpötilalla nurinpäin käännettynä. Heijastava 
silityskalvo kestää max. 40°C pesun.  Mikäli kuvio irtoaa reunoistaan pesussa, irronnut kalvo voidaan kiinnittää uudelleen silittämällä 
kiinnitysohjeen mukaisesti leivinpaperin läpi. Uudelleen kiinnitys on suositeltavaa tehdä ennen seuraavaa käyttöä. Mikäli tekstiili kestää 
3-pisteen silityksen on silityskuva irrotettavissa jälkikäteen. Ohjevideoita silityskuvista löydät osoitteesta www.leikellen.fi/silitysohje. 

Vaihe 3: Poista läpinäkyvä kalvo varovasti 
kuvan ollessa lämmin. Mikäli kalvoa 
poistettaessa kuva ei ole vielä kokonaan 
kiinnittynyt, paina silitysraudalla leivinpaperin 
ja läpinäkyvän kalvon läpi uudestaan noin 5 s 
ja kokeile sen jälkeen uudestaan irrottaa 
läpinäkyvä kalvo. Laita tämän jälkeen päälle 
numero vaiheen 2 tapaan ja paina kevyesti 
leivinpaperin läpi noin 5 s. Poista sen jälkeen 
numeron kalvo ja paina vielä voimakkaasti 
leivinpaperin läpi noin 5 sekuntia. 
 

Vaihe 2: Aseta kangas kovalle alustalle 
(silityslauta on liian pehmeä). Aseta 
silityskuva läpinäkyvä kalvo ylöspäin 
haluttuun kohtaan kangasta ja kuvion 
päälle leivinpaperi. Paina silitysraudalla 
leivinpaperin läpi noin 5 sekuntia. Mikäli 
kuva on isompi kuin silitysrauta, käy koko 
kuva tällä tavoin läpi. Kuva kiinnittyy 
lämmön ja paineen yhteisvaikutuksesta 

 

Vaihe 4: Tarkista silityskalvon riittävä 
kiinnittyminen. Silityskalvo on 
kiinnittynyt riittävästi, kun kankaan 
kudos näkyy aavistuksen silityskalvon 
pinnassa. Voit jatkaa tarvittaessa 
kiinnittämistä leivinpaperin läpi ilman 
muovikalvoa noin 5-10 sekuntia 
kerrallaan painaen, kunnes kuva on 
kokonaan kiinnittynyt. 

KIINNITYS:  

PERKAUS:  
Mikäli silityskuva on perkaamaton, leikkaa 
kalvosta haluamasi kuva ja poista 
ylimääräinen kalvo kuvan ympäriltä 
terävien pinsettien, ratkojan tai neulan 
avulla. Poista myös mahdolliset pienet 
pisteet esim. A:n sisältä. Mikäli 
silityskuvasi on valmiiksi perattu, voit 
siirtyä suoraan kiinnittämiseen. 

ALKUVALMISTELUT: 
Silityskalvo voidaan kiinnittää silitystä kestävään tekstiiliin, myös joustaviin tekstiileihin. Varmista materiaalin silityksen kestävyys aina 
ennen kalvon kiinnittämistä. Herkille materiaaleille kuvan voi kiinnittää myös hieman matalammalla lämmöllä (1-piste), mutta tällöin 
kiinnitysaika on pidempi. Erityisesti mikäli käytät silityskuvia ensimmäistä kertaa tai uutta materiaalia, on suositeltavaa aina ensiksi 
silittää kiinni pieni kokeilupala huomaamattomaan paikkaan. 

Silityskuva, silitysrauta, leivinpaperi, lämmönkestävä kova alusta (esim. puinen leikkuulauta), (neula/pinsetit/ratkoja perkaamattomiin kuviin)  

Vaihe 1: Ota silitysraudasta höyrytoiminto pois päältä ja lämmitä silitysrauta 130-150°C (useimmiten 2-pistettä). Tee tarvittaessa 
kokeilupalalla koekiinnitys toiseen kankaaseen tai huomaamattomaan paikkaan. 

TARVIKKEET: 


